
 

 

 ABO-NIEUWS   

 
   

December 2019 

 

Algemeen 

Dit is de laatste uitgave van het ABO Nieuws in 2019.                                                   

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, donateurs en de deelnemers aan onze 

activiteiten, voor hun inzet en deelname. Ook gaat onze dank uit naar alle instanties 

die ons geholpen hebben met accommodaties en ondersteuning op diverse vlakken. 

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling en hopen u in het 

nieuwe jaar weer in gezondheid te ontmoeten bij een van onze activiteiten.  

 

 

Terugblik activiteiten 2019 

Het was een goed jaar voor ABO waarin we ons bestaansrecht in de  

Hellevoetse samenleving gestalte hebben gegeven, en tegemoet zijn gekomen 

aan de behoeften en wensen van veel oudere inwoners van Hellevoetsluis. 

De activiteiten die wij organiseren, bezorgen velen afleiding en/of vervullen 

een behoefte. Het aantal donateurs nadert het aantal van 650!! 

 

De vrijwilligers hebben eind oktober een bijeenkomst gehad waarbij de gang van 

zaken bij ABO aan de orde is geweest. Wij zijn allen vol vertrouwen in de toekomst. 

Hieronder een foto van een groot deel van de vrijwilligers, sommigen waren helaas 

verhinderd. 

 

 

Bij het reisje naar Valkenburg op 12 december zijn een paar plaatsen 

vrijgekomen. Als u toch nog mee wilt, opgeven kan bij Jan de Vries tel 0181-323681 
of email abo.devries@gmail.com 

about:blank


  
  

 

Regen of kou, onze bezorgers gaan door weer en wind. 
 

 
Van links naar rechts; Rob Sporre, Bert Bos, Etty Luteijn, Gerard van Kints                           

en Yvonne Twigt. Jannie Faber ontbreekt helaas op deze foto. 

 

In het kader van even voorstellen, de coördinator van onze bezorgers: 

 

Mijn naam is Etty Luteijn en ik wil mijzelf graag even voorstellen. 

Ik verzorg het afdrukken van het ABO nieuws en zorg ervoor dat dit nieuws bij onze 

bezorgers (waar ik er ook een van ben) komt. 

Deze groep enthousiaste mensen zorgt ervoor dat, als u geen email heeft,  het ABO 

nieuws bij u in de bus komt zodat u niets hoeft te missen van wat er speelt bij ABO 

aangaande activiteiten. 

 

Even iets over mijzelf, ik ben geboren en getogen in Middelburg en ben getrouwd 

met Piet. We hebben twee kinderen en vier kleinkinderen. Door het werk van Piet (in 

Rozenburg) wonen we sinds 1976 in Hellevoetsluis en voelen ons hier helemaal 

thuis. Ik ben met veel plezier werkzaam geweest in het onderwijs. 

   

Het vrijwilligerswerk vormt een belangrijk deel van ons leven. Samen met Piet ben ik 

vele jaren actief geweest in diverse functies bij handbalvereniging Helius en heb 

deze sport zelf ook enthousiast beoefend. 

Naast de bezorgservice, eerst voor de ANBO en nu voor de ABO, breng ik al jaren 

wekelijks warme maaltijden rond voor het SBO. Beide werkzaamheden doe ik met 

veel plezier en hoop dat nog lange tijd te kunnen en mogen doen. 

 

 



  
  

 

 

Dagje uit Brabant  donderdag 30 januari 2020 

Bezoek Vlasserij-Suikermuseum en een mooie rondrit langs verschillende 
plaatsen met gids 

Ontvangst in Hart van Hellevoet vanaf 8:30 uur. Vertrek Hart van Hellevoet 9:00 uur 

Kosten donateurs 36,00 euro en niet donateurs 39,00 euro. Dit bedrag kunt u storten 

op de bankrekening van ABO NL89 INGB 0007 1337 38 onder vermelding van 

Suikermuseum.  

Het Museum ligt in de westhoek van Noord-Brabant waar men al eeuwen vlas en 
suikerbiet verbouwt. Dit zijn de grondstoffen voor de productie van lijnolie, vlaslint en 
suiker. Midden in dit gebied, in het vestingstadje Klundert staat het "Nationaal 
Vlasserij-Suikermuseum", een museum over leven en werken in het vlas, de 
suikerbieten en de suikerfabrieken. U krijgt verschillende oude machines in gebruik 
te zien.   

U wordt ontvangen met 1 keer koffie/thee met gebak. 

Rondleiding De Vlasserij 
Medewerkers die jarenlang in het vlas gewerkt hebben leiden u rond in de "Vlasserij" 
en demonstreren de zware handarbeid van het repelen, roten, braken en zwingelen 
met originele gerestaureerde machines. 
 
Tussen de rondleidingen door is er even pauze en krijgt u nog een kopje koffie/thee.  
 
Rondleiding De Suiker 
De rondleiding door de "Suiker" langs authentieke voorwerpen, displays van het 
productieproces en vitrines met oude suikerproducten in de originele verpakking. 

Het is tijd voor een heerlijke lunch na de rondleidingen. 

Vanuit Klundert, een oud vestingstadje, volgt de rondrit met gids over dijken langs 
polders naar het vestingstadje Willemstad. We stappen hier even uit en kunt u op het 
havenhoofd even uit waaien en genieten van het schitterende uitzicht op het 
Hollands Diep en de binnenhaven met het historische stadhuis.   
Na deze korte stop rijdt de bus door de dorpjes Dinteloord en Stampersgat, langs de 
grootste suikerfabriek van Europa, genaamd "De Dinteloord". We rijden verder 
richting Fijnaart, Standdaarbuiten en het kerkdorp Noordhoek, in de 50- en 60-er 
jaren het centrum van de vlasteelt en vlasverwerking.   
De gids vertelt u alles over de vergane glorie van de vlasteelt en de veranderingen in 
de suikerbietenteelt en de suikerindustrie. 

Afsluiting: Na de rondrit, is er nog tijd om in het museum een consumptie te 
gebruiken. Deze is voor eigen rekening. 

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

about:blank


  
  

 

Vermogen en het recht op huurtoeslag 

Het recht op huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de huur en de hoogte van 

uw vermogen. Uw spaarrekeningen, aandelen maar ook uw betaalrekening of 

contant geld vormen samen uw vermogen. De peildatum van het vermogen is  

1 januari van elk jaar.  

Om mogelijk huurtoeslag te krijgen in 2020 mag uw vermogen per 1 januari 2020 niet 

hoger zijn dan € 30.846 voor een alleenstaande en € 61.692 als u een fiscaal partner 

heeft.  

   

Hart van Hellevoet 
Veel activiteiten vinden plaats in Hart van Hellevoet. De gewijzigde openingstijden in 

de komende periode:   

5 december ’s avonds gesloten 

25 en 26 december (de kerstdagen) gesloten 

1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten 

Kijk ook voor doorgang van de activiteiten in de laatste weken van het jaar op 

www.abohellevoetsluis.nl of neem contact op met ons secretariaat tel. 06 3012 6133.  

  

Een hersenkraker 
Mocht u zich vervelen tijdens de kerstperiode, hieronder een puzzel waarmee u de 

hersenen kan laten kraken. In het volgende ABO nieuws komt de oplossing. 

Kunt u met de al gegeven startgetallen de overige nummers van de lijst invullen in 

het rooster?  Let op; deze puzzel lijkt gemakkelijker dan hij is!!!                                        

 

18       398       2837     7765      64722                                                                                                         

23       583       3346     7783      96369                                                                                     

25       785       3456     8367      115235                                                                                                 

46       837       3737     8635      204891                                                                                            

60       897       4636     8735      252307                                                                                               

68       919       4894     8850      267843                                                                                          

90       1003     4988     9491      278710                                                                                              

92       1079     5174     9523      376361                                                                                              

226     1130     5743     26438    433790                                                                                                

246     1496     6505     54667    551168                                                                                          

248     1830     6963     56796    614793                                                                                          

325     2756     7688     61704    753340      

 
Let op:  Deelname aan de ABO activiteiten en service is op eigen risico!! 
Voor alle activiteiten geldt dat er zich vanwege omstandigheden wijzigingen kunnen 
voordoen. De activiteitenleider zal u daarvan altijd op de hoogte brengen. Met name 
rond erkende feestdagen en vakanties kan er afgeweken worden van het schema.                                                                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E-mail: abo.hellevoet@gmail.com    Website: www.abohellevoetsluis.nl  Tel: 06 3012 6133                                                  
Bankrekening: NL89 INGB 0007 1337 38  t.n.v. ABO     KvK nr.65448324                                            
Secretariaat: p/a Largostraat 8, 3223PN Hellevoetsluis. 
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