
 

 ABO-NIEUWS   

 
   
Oktober 2019 

 

Vakantie voor ABO is voorbij 

 

Zoals Gerard Cox zong, enige jaren geleden, het is weer voorbij die mooie zomer, 

helemaal waar, maar voor ABO start een mooie winter met tal van activiteiten. 

We willen onze vernieuwde website graag nog eens onder uw aandacht brengen; 
www.abohellevoetsluis.nl  Dus bent u op zoek naar een leuke activiteit, kijk eens 
even op onze website, daar vindt u alle informatie omtrent contactpersonen, plaats, 
tijdstippen en kosten. 
Heeft u vragen, neem gerust contact op met ons secretariaat tel. 06 3012 6133 
 

 
 
Mededelingen rondom de fietsactiviteit: 

 

Zoals aangegeven op bovenstaande foto’s, het afscheid van onze vrijwilliger        

Henk Valk, tijdens de laatste fietstocht van 2019 (op de linkse foto) die wij      

namens ABO, willen bedanken voor zijn inzet in de afgelopen 10 jaar als           

begeleider van het fietsen. 

Op de rechtse foto (helemaal links) onze nieuwe vrijwilliger Mart Mons die wij 

namens ABO veel succes wensen bij de fietsactiviteit.(start in 2020) 

Mart is te bereiken onder tel.06 2492 4319 

 

Wandelen met een doel 
Op 21 september is er gewandeld in Hellevoetsluis in een samenwerking van de 

Gemeente Hellevoetsluis en de Alzheimerstichting. Dit in het kader van de Wereld 

Alzheimerdag, die dit jaar in het teken staat van “Beweging”. Ook ABO  heeft met 10 

mensen meegelopen.  

 

 

http://www.abohellevoetsluis.nl/


  
  

Dagje uit  met ABO naar Gouda 

Vrijdag  25 oktober 2019 
 
Let op: er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
Graag opgeven bij Jan de Vries tel 0181 323 681 of email abo.devries@gmail.com 

Graag na het reserveren het bedrag overmaken naar de ABO bankrekening  

NL89 INGB 0007 1337 38 met vermelding van stroopwafel. 

 

 

Dagje uit naar het Kaasmuseum en de ludieke glasblazer show in 

Maarsbergen op vrijdag 22 november 2019 

 

Programma: 

Ontvangst Hart van Hellevoet: 8:00 uur en vertrek:                    8:30 uur.    

Ontvangst partyboerderij met koffie en gebak:                          10:00 uur.                                           

Film met proeverij van 2 soorten kaas:                                      10:30 uur.                                                 

Bezoek Kaas- en Botermuseum met kaasmakerij:                    11:00 uur.                                

Lunch met diverse soorten broodjes, kroket en 2x koffie/ thee: 12:00 uur. 

Glasentertainer Willem Buyse zal op ludieke wijze uitleg geven over het blazen van 

glas, de geschiedenis. Hij geeft een show waarbij enkele gasten zelf kunnen blazen. 

Vertrek naar Hellevoetsluis:          15:00 uur. 

Verwachte aankomst Hart van Hellevoet:        16:30 uur. 

Kosten donateurs 42,50 euro en kosten niet donateurs 45,00 euro 

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

Na aanmelding gelieve binnen 14 dagen te betalen op                                                    

ABO bankrekening: NL89 INGB 0007 1337 38 met vermelding van kaasmuseum. 

Indien u vervoer nodig hebt, kunt u zich aanmelden bij                                          

SBO: 0181 322273, keuze 1 

mailto:abo.devries@gmail.com
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Volgend Cultuurtripje, naar de Markthal in Rotterdam   

Dit tripje gaat zowel in oktober als november. Beide tripjes zijn al volgeboekt. 

 

In de feestelijke maand december is het ABO dagje uit naar de 

kerstmarkt in Valkenburg op donderdag 12 december 2019. 

Programma: 

Ontvangst Hart van Hellevoet:       7:30 uur 

Vertrek:                    8:00 uur 

Tussenstop met koffie / thee / gebak in Gilze:     9:30 uur 

Verwachte aankomst Valkenburg (Odapark)    12:30 uur 

Op eigen gelegenheid bezoek aan de kerstmarkt in de gemeentegrot. 

Lunch op eigen gelegenheid tijdens het bezoek aan de kerstmarkt. 

Vertrek vanaf Odapark:       17:00 uur 

Aankomst restaurant Antoine in Soerendonk voor 3-gangen menu: 18:00 uur 

Menu bestaat uit een soepje, varkensoester of schnitzel, gebakken 

aardappelen, frites, 2 soorten warme groenten, verse rauwkost, salade, 

appelmoes en nagerecht. 

 

Vertrek naar Hart van Hellevoet:                 20:00 uur 

Verwachte aankomst:        21:45 uur 

Kosten donateurs 55,00  euro en kosten niet donateurs 57,50 euro 

 

 

Aanmelden bij Jan de Vries: 0181  

323681 of e-mail 

abo.devries@gmail.com 

Dieetwensen vermelden bij 

aanmelding!! 

 

mailto:abo.devries@gmail.com


  
  

Na aanmelding gelieve binnen 14 dagen te betalen op ABO bankrekening:             

NL INGB 0007 1337 38 met vermelding van kerstmarkt. 

 

 

 

Indien u vervoer nodig hebt, kunt u zich aanmelden bij                                       

SBO: 0181 322273, keuze 1 

 

 

Leren bridgen 

 
Met bridgen traint u uw hersenen. Maar bridgen is ook 
leuk, je ontmoet andere mensen èn het is gezellig.  
 
Bij ABO wordt er op vrijdagochtend inloop bridge 
gehouden onder begeleiding van onze vrijwilliger  
Gloria van de Toorn, die u kan helpen ingeval van 
vragen over spelsituaties etc. Je kan er terecht    
zonder partner.    
Wel dient er een basiskennis van het bridge te zijn, maar ook de (meer) ervaren 
spelers zijn welkom.  
 
Wilt u die basiskennis krijgen en later mee komen spelen op onze inloopochtend? 
Dat kan, want er start een beginnerscursus in het Hart van Hellevoet.  
 
Voor informatie over deze cursus kunt u terecht bij: 
-  Bridgeclub HEV (Het Eiland Voorne), start is half oktober op een vrijdagmiddag in 
Hart van Hellevoet aan de Eik. Informatie te verkrijgen bij tel. 06-45442154 of per 
email aan leovanwor@upcmail.nl 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail: abo.hellevoet@gmail.com    Website: www.abohellevoetsluis.nl  Tel: 06 30126133                                                  
Bankrekening: NL89 INGB 0007 1337 38  t.n.v. ABO   
Secretariaat: p/a Largostraat 8, 3223PN Hellevoetsluis. 
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