
 

 ABO-NIEUWS   

 
   
Mei 2019 

 

 

ABO heeft het wel makkelijker gemaakt!!! 
                                                                                             
In de afgelopen maanden heeft ABO u hulp 
aangeboden bij het invullen van uw 
belastingaangifte. 
Terugkijkend kunnen wij vaststellen dat deze 
service in een behoefte voorziet bij onze 
donateurs.  
U weet de slogan van de belasting is: makkelijker 

kunnen wij het niet maken, maar bij de ABO hebben onze invullers het niet alleen 
gemakkelijker gemaakt, maar in een aantal gevallen ook leuker, en soms met een 
positief resultaat voor uw portemonnee. Wilt u nog van deze ABO service of van de 
hulp bij toeslagen gebruik maken, of heeft u een vraag hierover,  
bel dan met 0181 316140 of stuur een mail naar abo.koster@gmail.com  
 
Wij willen onze invullers, Gre Koster, Leo Bruinaars, Tineke Zijlstra, 
Gerard Groeneweg, Bert Bos en niet te vergeten onze Wilma van de Ster die alle 
afspraken heeft gemaakt, bij deze eventjes in het zonnetje zetten.  
 

 
ABO activiteiten 
 
Wij zijn bezig met een opfrisbeurt van onze website, met dank aan Gerard Kints, en 
willen onze vernieuwde website graag onder uw aandacht brengen. 
www.abohellevoetsluis.nl Dus bent u op zoek naar een leuke activiteit, kijk eens even 
op onze website. 
Heeft u vragen, neem gerust contact op met ons secretariaat tel. 06 3012 6133 
 
 

Onze Bingo is een groot succes, maar de keerzijde is dat we het aantal deelnemers 
moeten beperken tot maximaal 100, dit in opdracht van de brandweer vanuit 
veiligheidsoogpunt. De vergaderruimte is in overleg met SBO aangewezen als 
stalling van de rollators. Dus bij 100 deelnemers, vol is vol !!! 
 

Het fietsen gaat weer van start op donderdag 23 mei, opgeven bij Henk Valk tel. 

0181 283508 Verzamelen vanaf 12.15 uur bij het Hart van Hellevoet aan de Eik. 

Vertrek om 12.30 uur. Er wordt zo’n 30 km gereden met een snelheid van ca. 15 km 

per uur.  

Broodje Brandweer 

Het ‘Broodje Brandweer’ op zaterdag 13 april werd voor de tweede keer druk 

bezocht.Ook onze burgemeester was weer van de partij, het was een bijeenkomst 

waar veiligheid veel aandacht heeft gekregen. De samenwerking tussen de 

brandweer, de gemeente Hellevoetsluis en ABO heeft dit weer mogelijk gemaakt. 

mailto:abo.koster@gmail.com
http://www.abohellevoetsluis.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.plusonline.nl/sites/plusonline/files/styles/pol_carousel/public/belasting_7.jpg?itok%3DDZJNXDBv&imgrefurl=https://www.plusonline.nl/belastingen/belastingdienst-veel-vragen-over-aftrekposten-en-koopwoning&docid=uEm783PV7qqfxM&tbnid=vTkJGnuIR-2JRM:&vet=12ahUKEwjVyJj8loLhAhVCKlAKHeCqDFM4ZBAzKA0wDXoECAEQDg..i&w=920&h=520&bih=681&biw=1391&q=afbeelding%20belasting&ved=2ahUKEwjVyJj8loLhAhVCKlAKHeCqDFM4ZBAzKA0wDXoECAEQDg&iact=mrc&uact=8


 
 
 
  

Voor uw agenda 

Op zaterdag 3 augustus gaat er een reisje naar het varend bloemencorso in het 

Westland. Verdere gegevens volgen nog in het volgende ABO nieuws. Voor nu kunt 

u alvast deze datum in uw agenda noteren. 

Koersbal 

Onze ABO koersbal teams hebben een toernooi gehad in Etten Leur op 26 maart. 

We speelden met  twee teams van ieder zes man/vrouw. Het rode team heeft de 

eerste prijs gewonnen en het blauwe team de vierde prijs. Maar de echte prijs was 

de gezelligheid en de pret die de teams met z’n allen hebben gehad. 

 

 

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze leuke activiteit, neem gerust 

contact op met  Piet en Riet Berkelaar, tel. 0181 771735. 

 

Broek op Langedijk op vrijdag 24 mei 

Voor dit reisje zijn nog wat plaatsen beschikbaar.                                                           

Voor uitgebreide informatie over deze dag verwijzen wij u naar                                    

het ABO nieuws van april.                                                                                         

Kosten voor deze dag: donateur 45 euro en niet donateur 47,50 euro.            

Opgeven bij Jan de Vries tel. 0181 323681 of e-mail abo.devries@gmail.com   

Betaling graag binnen 14 dagen na aanmelding.                                                       

Let op: opgeven ná 6 mei in verband met vakantie van Jan de Vries!!! 

mailto:abo.devries@gmail.com


 
 
 
  

Donderdag 27 juni  dagje uit  Zandsculpturen Garderen 
 
Vertrek Hart van Hellevoet                8:00 uur 
Aankomst Garderen                                 10:00 uur       
Verwachte terugkomst Hart van Hellevoet  16:45 uur                                        

 

Enorme skyline 

Tijdens deze editie van ’t Veluws Zandsculpturenfestijn ga je echt even op reis. Je 
boardingkaart lever je in bij één van de stewardessen en even later sta je al oog in 
oog met een enorme skyline waarin de meest bekende gebouwen ter wereld zijn 
verwerkt. En… dat is nog maar het begin van je ontdekkingsreis. De imposante 
skyline is maar liefst 18 meter lang en op sommige plekken wel drie meter hoog. De 
kunstenaars hebben voor dit bouwwerk dan ook ruim 70.000 kilo zand gebruikt! 

 
Er gaat een wereld voor je open 
 
Bij ’t Veluws Zandsculpturenfestijn wordt ook het leven onder water uitgebeeld in 
zand. Hier in de onderwaterwereld hoor je de zee rustgevend ruisen en zorgen 
lichtprojecties voor een verrassend watereffect. Tijdens je reis door een wereld van 
zand, loop je van de ene naar de andere ruimte waarbij je steeds weer blij wordt 
verrast. In het dierenrijk bijvoorbeeld zie je de meest prachtige dieren die onze aarde 
(nog) rijk is, levensecht uitgebeeld. Hier staan tussen de zandsculpturen ook houten 
beelden van dieren die in Indonesië, speciaal voor het evenement, met de hand zijn 
gemaakt. 
Kosten voor dit dagje uit zijn donateurs 42,50 euro en niet donateurs 45,00 euro 
Betaling graag binnen 14 dagen na aanmelding.                                                        

Opgeven bij Jan de Vries  tel. 0181 323681 of e-mail abo.devries@gmail.com                                                                        
Let op: opgeven ná 6 mei in verband met vakantie van Jan de Vries!!! 

 

Programma   

Zandsculpturen festijn , Beeldentuin en Showroomdorp 

Ontvangst met 2 x  koffie of thee en appelgebak 

Heerlijke lunch .kopje soep 2 broodjes ham/kaas  en  kroket 

Incl.  2 consumpties koffie/thee melk/karnemelk  
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Meedoen met de Gezelligheidsquiz op 12 juli 

 

 

 

 

 

 

 

Deze quiz laat bij iedereen weer oude tijden herleven! 

In de 40 vragen komt van alles aan bod uit de periode vanaf de jaren 50  tot nu. 
Beelden van het polygoonjournaal, voorwerpen van vroeger, cabaret en het leukste 
onderdeel: de liedjes van toen. Probeer dan maar eens niet mee te zingen… 

Een interactieve quiz waar u met behulp van stemkastjes actief betrokken wordt bij 
de bijzondere vragen over nu en het verleden. 

De gezelligheidsquiz is zeer geschikt voor iedereen . 

De quiz wordt gehouden in het Hart van Hellevoet. 

De duur van deze quiz is een à anderhalf uur. Deze quiz wordt gepresenteerd door 
een professionele presentator . 

Kosten voor deelname 2 euro voor donateurs en 2.50 euro voor niet donateurs.           
Dat is inclusief een hapje en drankje.                                                                       
Betaling graag binnen 14 dagen na aanmelding.                                                        

Vrijdag 12 juli, aanvang 13:00 uur en start quiz om 13:30 uur. 

Opgeven bij Jan de Vries tel. 0181 323681 of e-mail abo.devries@gmail.com                         
Let op: opgeven ná 6 mei in verband met vakantie van Jan de Vries!!! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail: abo.hellevoet@gmail.com    Website: www.abohellevoetsluis.nl  Tel: 06 30126133                                                  
Bankrekening: NL89 INGB 0007 1337 38  t.n.v. ABO   
Secretariaat: Largostraat 8, 3223PN Hellevoetsluis. 
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