
 
 

 

  
  

 

 

 ABO-NIEUWS   

 
   

Januari 2020 

 

 

Alweer een nieuw jaar!!!   

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in 2019, zij gaan in 

2020 weer enthousiast hun activiteit draaien 

Wij hopen u in het nieuwe jaar weer in gezondheid te ontmoeten bij 

een van deze activiteiten en wensen u voor nu een goed 2020. 

Met gepaste trots kunnen wij melden dat ABO nog steeds groeit. 

Over 2019 hebben wij bijna het aantal van 660 personen gehaald 

die een donatie hebben gedaan.    

 

 

Nieuws van het bestuur  
Onze activiteitencoördinator, Rob Sporre, heeft te kennen gegeven dat hij per                    

1 januari 2020 stopt met deze functie. Hij is in 2010 begonnen bij de ANBO en in 

2016 mee overgegaan naar ABO. 

Als bestuur willen wij hem bedanken voor de inzet gedurende deze lange periode  

waarbij hij mede ABO heeft gebracht tot waar we nu zijn. 

“Rob, het ga je goed en nogmaals bedankt voor alles.” 

(Rob houdt contact met ABO want hij blijft het ABO-Nieuws in zijn wijk bezorgen.) 

 

Als opvolger hebben wij Cathrien Groeneveld bereid gevonden deze functie over te 

nemen, wij wensen haar veel succes en zullen haar in een van de komende uitgaven 

van het ABO-Nieuws aan het woord laten. 

 

 

De hersenkraker 
Bij deze de oplossing zoals in december beloofd. 
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Dagje uit Brabant op donderdag 30 januari 2020 

Let op: Er zijn nog enkele plaatsen vrij 

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

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

 

ABO organiseert weer een etentje 

  
Het is altijd gezellig om met elkaar te eten. Dus ook in 2020 gaan we door met de 

ABO etentjes.  

 

Op woensdag 19 februari is er een lunch in het De Ruyterhuis, Oostzanddijk 24, 

3221 AL Hellevoetsluis. 

Inloop vanaf 12.00 uur, aan tafel 12.30 uur.  

 

Het menu bestaat uit 3 gangen en er worden 2 drankjes geserveerd. Ook de koffie 

na de lunch behoort erbij. De kosten hiervoor zijn slechts € 22,- per persoon,           

inclusief fooi.         

Heeft u bepaalde dieetwensen? Geen probleem, 

geef dit bij het reserveren gelijk door. Dit kan bij 

Jan de Vries tel. 0181 323681 of per e-mail aan 

abo.devries@gmail.com 

 

Graag na het reserveren het bedrag overmaken 

naar de ABO bankrekening  

NL89 INGB 0007 1337 38 met vermelding van 

etentje.  

 
 

Punt van aandacht bij ABO activiteiten:   

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. 

about:blank
about:blank
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HOEK VAN HOLLAND  

Onze Noordzee is nooit saai - van glad als een spiegel - tot een woeste noordwester- 

storm met springtij. Aan het einde van de Nieuwe Waterweg kunnen twee enorme 

deuren bij extreem hoog water het kanaal afsluiten. Deze Maeslantkering vormt de 

kroon op het Deltawerken project. De 22 meter hoge deuren zijn elk 210 meter lang; 

groot en zwaar genoeg om zelfs de 'Perfecte storm' te kunnen weerstaan en de 

Rijnmond droog te houden. 

Programma; 

10:00  uur  Aankomst Hoek van Holland.  U bezoekt een indrukwekkend en 

megagrote bezienswaardigheid met de afmeting van de Eiffeltoren, onderdeel van de 

Deltawerken. In het restaurant wordt u ontvangen met 2 x koffie/thee met 1 x gebak. 

11:00 uur  een 90-minuten durend programma 

• Een film ”Nederland en het water “ (15 min) 

• Een uitleg op het “watervertelplein” over wat gedaan wordt in 

Nederland om overstromingen tegen te gaan. 

• Een uitleg bij een plattegrond van Zuid-Holland over het sluitstuk 

van de Deltawerken “De Maeslantkering”. 

• Een wandeling op het terrein van de kering met de uitleg ter plekke. 

• Onder voorbehoud kunnen we ook met de bus het terrein 

verkennen.  

 

12:30 uur   Na het informatieve programma krijgt u in het restaurant een heerlijke                                                          

                   lunch:  2 zachte broodjes met beleg ham, kaas, cervelaat, appelsap,     

                   jus d’orange, melk en 1x koffie. 

14:00 uur  Vertrek naar Hart van Hellevoet. 

Kosten voor deze dag zijn € 35,00 voor donateurs en € 37,50 voor niet donateurs. 

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

Daar de gids gereserveerd wordt voor een bepaald aantal personen kan dit dagje uit 

alleen doorgaan bij minimaal 40 personen. U dient zich daardoor op te geven 

vóór 21 januari. Mochten er niet voldoende deelnemers zijn, dan gaat dit reisje niet 

door en krijgt u hiervan bericht en wordt uw geld volledig terugbetaald.  

 

Dagje uit donderdag 27 februari 2020 

Bezoek Maeslantkering 

Vanaf 8:30 uur   Ontvangst Hart van Hellevoet    

9:00 uur     Vertrek Hart van Hellevoet 

15:00 uur     Terugkomst  Hart van Hellevoet 

about:blank


  
  

 

Dagje uit donderdag 26 maart 2020 

ss Rotterdam met een rondvaart op de pannenkoekenboot Rotterdam 

Vanaf 08.15 uur Ontvangst in Hart van Hellevoet ( met koffie of thee) 

08.45 uur  Vertrek Hart van Hellevoet 

09.45 uur  Aankomst ss Rotterdam 

10.00 uur  Audio tour ss Rotterdam 

11.00 uur  Einde audio tour 

Tussen 11.00 uur en 11.30 uur heeft u de gelegenheid een drankje te nuttigen                                        

( op eigen kosten ) 

11.30 uur  Vertrek bus 

11.45 uur  Aankomst Pannenkoekboot 

12.00 uur  Vertrek Pannenkoekboot voor een rondvaart van 75 minuten. 

                               Onbeperkt pannenkoeken eten tijdens de vaart 

            Consumpties zijn voor eigen rekening  

 . 

13.30 uur  Bus vertrekt naar Hellevoetsluis 

Kosten voor deze dag bedragen 42,50 euro p.p. voor donateurs en 45,00 euro pp 

voor niet-donateurs. 

Omdat deze tour alleen voor ABO is, dus er zijn geen andere mensen (groepen) aan 

boord, gaat deze door bij minimaal 50 personen.  

Bij minder dan 50 personen zal de Pannenkoekboot niet varen voor ABO en 

gaat de excursie niet door. Als blijkt dat er niet voldoende deelnemers zijn, dan 

wordt dit reisje afgezegd en krijgt u hiervan bericht. Uw geld wordt volledig 

terugbetaald.  

Graag opgeven voor 14 februari 2020 bij Jan de Vries  tel 0181 323681 of e-mail 

abo.devries@gmail.com.  
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Geachte deelnemers van dagje uit met ABO 

Omdat er soms nog misverstanden zijn over de regels van onze uitjes, informeren wij 

u over de voorwaarden van deelname. 

Aanmelden voor een dagje uit: 

U geeft zich per mail of per telefoon op voor een dagje uit.                                         

Dat is vaak al mogelijk ± 8 weken voor vertrek.                                                                    

Aanmelden kan bij Jan de Vries of Coby Peute ( indien door Coby georganiseerd)  

Nadat u zich heeft opgegeven maakt u binnen 2 weken het verschuldigde bedrag 

over naar ABO, onder vermelding van de naam van het dagje en de datum.           

Wanneer ABO de betaling niet na twee weken heeft ontvangen, zijn wij genoodzaakt 

u van de deelnemerslijst af te halen.  

Annuleren van een dagje uit:                                          

U heeft de mogelijkheid om kosteloos te annuleren tot 5 weken vóór vertrek.    

Indien er voldoende deelnemers zijn, bestellen wij de bus en entree kaarten,          

één maand vóór de vertrekdatum.                                                                                

Nadat de bus is besproken kunnen wij u niet meer kosteloos uitschrijven. 

Wat doen we als u verhinderd bent: 

Indien er géén reserves zijn is restitutie helaas niet mogelijk.                               

Dat is ongeacht de reden van verhindering. Uitzondering hierop is overlijden            

van de deelnemer. Mocht ABO kosten terugkrijgen van de entree of etentjes, etc. 

dan zal ABO wel dit bedrag aan u terugbetalen.                                                                      

Uiteraard kunt u ook zelf een vervanger zoeken als u verhinderd bent en dat 

doorgeven aan Jan de Vries. 

Indien er vragen zijn neem dan contact op met  Jan de Vries,                                        

e-mail abo.devries@gmail.com of telefoonnummer 0181 323681  

Als er niet voldoende deelnemers zijn: 
Mocht het zo zijn dat er niet voldoende deelnemers zijn, dan behoudt ABO zich het 
recht voor een reisje te annuleren. De kosten worden dan namelijk te hoog. U krijgt 
hiervan tijdig bericht en uw betaling zal volledig worden teruggestort. 

 

Donatie 2020 
Maandelijks stellen wij u op de hoogte van de ABO-activiteiten doordat wij u, als 

donateur, het ABO-Nieuws doen toekomen. Begin januari ontvangt u van ons dit 

ABO-Nieuws, maar ook een brief, per e-mail of in de bus, met het verzoek voor 2020 

weer een donatie te storten.  

 

U kunt dit doen op de bankrekening van ABO, NL89 INGB 0007 1337 38. 

De minimale bijdrage is € 5,-- per persoon per jaar. Meer mag, graag zelfs.  

Als u al een bijdrage voor 2020 heeft overgemaakt, kunt u de brief als niet verzonden 

beschouwen.  

mailto:abo.devries@gmail.com


  
  

 

Veiligheid in de digitale en in de echte wereld 
Soms komen er rare mails binnen die bedrieglijk echt lijken, maar bij nader inzien 

vals zijn.                                                                                                                     

Het doel is om u geld afhandig te maken. De Rijksoverheid heeft een website 

geopend waar u kan checken of de ontvangen e-mail betrouwbaar is en waar u op 

moet letten; veiliginternetten.nl  

 

De slogan is eerst checken, dan klikken …of niet klikken als u het niet vertrouwt!! 

Een betrouwbare instantie, zoals uw bank, zal u nooit een doorklik link sturen            

in een e-mail of een SMS, of vragen naar uw bankcodes of andere dingen.               

In geval van twijfel, even uw bank bellen. De codes voor internetbankieren en 

pincodes voor uw bankpassen nooit delen met iemand anders!!    

 

Ook telefonisch wordt geprobeerd u op te lichten. De oplichters bellen vanuit het 

buitenland, laten de telefoon kort overgaan en hopen dat u terugbelt want dat levert 

ze veel geld op. Als u zo een vreemd nummer niet herkent en niets verwacht uit het 

buitenland, niet terugbellen!! Ook veel voorkomend, een telefoontje van een 

zogenaamde medewerker van Microsoft die u belt om een computerprobleem op te 

lossen, waarbij u een programma op uw computer moet downloaden, hier is maar 

één remedie: verbinding verbreken! 

  

Ook bij aankopen op Marktplaats wordt regelmatig geprobeerd om u op te lichten 

met diverse trucs zoals het overmaken van 1 cent of het scannen van een QR code.   

Als u het niet vertrouwt, of het is te mooi om waar te zijn, niet doen!! 

 

Ook wordt er geprobeerd om via WhatsApp en Facebook u over te halen om geld 

over te maken, meestal zogenaamd voor familie, vrienden of kennissen.  

Even checken door te bellen met de afzender. Of u krijgt een valse factuur van de 

belastingdienst of de zorgverzekeraar etc. Let op, ze zijn dikwijls bedrieglijk echt. Als 

u twijfelt even contact opnemen met de desbetreffende instantie. 

 

Ook is het zinnig om eens kritisch te kijken naar uw veiligheidsvoorzieningen thuis, 

goede sloten op deuren en ramen (altijd op slot), kierstandhouder, maar ook een 

brandmelder en co-melder (koolmonoxide) zijn uiterst zinvol. 

 

En ook belangrijk, in verband met de zogenaamde babbeltrucs, niemand binnenlaten 

die u niet kent of vertrouwt!! 

  

Het is jammer dat er altijd mensen zijn die misbruik willen maken van hun 

medemensen en daarmee de maatschappij minder leuk maken. Dus wees alert! 
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