ABO - NIEUWS
Maart 2020
Bevrijdingsdag met Ger Vos!
Het zijn drukke tijden voor societyzanger én
entertainer Ger Vos. Net terug uit Zwitserland en
Marbella, heeft Ger toch zijn agenda weten vrij te
maken speciaal voor de ouderen van
Hellevoetsluis.
(foto Hans van Buuren)

Ger Vos zal geheel belangeloos een spetterend
miniconcert verzorgen in Het Hart van Hellevoet ;

5 mei a.s. vanaf 15.00 uur
Zaal open vanaf 14.30 uur
Het belooft een feestelijke bevrijdingsdag te worden die een
ieder zich nog lang zal herinneren.
ABO heeft dit optreden kunnen regelen en biedt u deze middag
gratis aan. Opgeven is noodzakelijk en dat kan bij:
Jan de Vries, telefoon: 0181 – 323681 of e-mail: abo.devries@gmail.com

Nieuws over het ABO fietsen.
Het doet ons plezier te kunnen melden dat er een thuisbrengservice is opgericht.
Deze service wordt verzorgd door Anton van Putten Rijwielen en door
Tweewielerservice en techniek Ferrie Reitsma. Deze service is een mooie aanvulling
op onze fietstochtjes.
Anton viert op 1 maart a.s. zijn 10-jarig bestaan en ABO wil hem en zijn vrouw Ingrid
van harte feliciteren met dit jubileum.
De “thuisbrengservice” houdt in, dat als iemand pech heeft met de fiets (tijdens een
ABO fietstochtje) de persoon en fiets worden opgehaald en thuisgebracht.
Fietsreparatie is niet verplicht en als dit wordt gedaan, is dit uiteraard voor rekening
van de desbetreffende fietser.

Nieuws over het kaarten.
Op dinsdag 7 april wordt er in het Hart van Hellevoet het paaskaarten
(klaverjassen en jokeren) georganiseerd. Deelname € 3,Voor incidentele spelers die willen meespelen zijn de kosten € 4,Opgeven bij Cees Vos, tel.0181 315226 of e-mail: c.vos24@chello.nl

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.
Ook als u geen bericht heeft ontvangen van de Belastingdienst dat u aangifte moet
doen, kan het zinvol zijn om toch aangifte te doen. Bijvoorbeeld als u in 2019 voor
het eerst AOW heeft ontvangen. Of als u bepaalde aftrekposten heeft, kan het zijn
dat u geld terug krijgt. Het betreft zaken als giften geschonken in 2019 of als u
zorgkosten heeft gehad, anders dan de premie aan de zorgverzekering of het eigen
risico, zoals de gemaakte kilometers voor doktersbezoek of het op medisch
voorschrift volgen van een dieet.
In het ABO-Nieuws van februari hebben wij uitgebreid de hulp bij het invullen van uw
belastingaangifte toegelicht. Voor de mensen die dit artikel gemist hebben: U kunt
bellen met Wilma van der Ster, tel. 0181 50 62 59 om een afspraak te maken. Dit kan
op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.
De invulservice is bestemd voor gehuwde en
samenwonende ouderen met een verzamelinkomen
maximaal van ca. € 50.000,-- en indien alleenstaand
maximaal ca. € 35.000,--.
Om samen met u de aangifte in te kunnen vullen
hebben wij wel een machtigingscode nodig. Heeft u
een fiscaal partner, dan voor beiden een
machtigingscode.
De code kunt u telefonisch aanvragen; 088 1236555.
Houdt uw Burgerservicenummer bij de hand.
Of per computer, als u beschikt over een Digi-D.
U kunt dan inloggen bij https://machtigen.digid.nl en vervolgens kiest u voor
machtiging aanvragen.
Ook kunnen de invullers uw zorg- en/of huurtoeslag aanvragen of beoordelen. Dit is
met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na overlijden
van een van de partners.

Komt u in 2020 wél in aanmerking voor huurtoeslag ?
De wijziging van de inkomensgrenzen voor de
huurtoeslag hebben we in het ABO-Nieuws van februari
uitgebreid toegelicht. Voor de mensen die dit artikel
gemist hebben, tot een inkomen in 2020 van:
- ca.de € 29.500 (was in 2019 € 22.675) voor
alleenstaanden,
- en voor een gezamenlijk huishouden van ca.€ 38.700
(was in 2019 € 30.800) kan er recht bestaan op
huurtoeslag.
Wilt u hulp van een van onze belastinginvullers om te beoordelen of u in aanmerking
komt?
Dan kunt u bellen met Wilma van der Ster, tel. 0181 50 62 59 om een afspraak te
maken. Dit kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Hierbij onze hulp bij het invullen van uw belastingaangifte:
Bovenste rij van links naar rechts, Gerard Groeneweg, Gré Koster en Bert Bos.
Onderste rij van links naar rechts, Leo Bruinaars en Tineke Zijlstra.

Onze belastinginvullers zijn er
weer klaar voor om u te helpen,
dus laat geen geld liggen. Zoals
aangegeven op de vorige
pagina, (onder hulp bij het
invullen) vindt u diverse
voorbeelden waarom het zinvol
is om aangifte te doen en ook
even te laten kijken naar uw
toeslagen.

“Lokaal” uitstapje op woensdag 8 april
Op ons volgende uitstapje gaan wij naar
Miniworld, dat is Rotterdam in miniformaat.
U wordt verwacht om 12:30 uur in het Hart van
Hellevoet en daar ontvangen met koffie of thee.
Om 13:00 uur vertrekt het busje en we zijn rond
17:00 uur weer terug.
De kosten voor dit uitje bedragen € 22.50.
U kunt zich opgeven bij Coby Peute telefoon
06 37376745 of e-mail abo.peute@gmail.com
maar wees er snel bij i.v.m. een beperkt aantal plekken.

Er zijn nog plaatsen vrij voor het dagje uit op vrijdag
24 april 2020, ‘’De Zaanse Schans Cruise
Aandachtspunt voor mensen die moeilijk ter been zijn. Er wordt deze dag 3 maal
een stukje gelopen over goed pad. Van de bus naar de kaasmarkt ca. 600 meter,
van de kaasmarkt naar de boot ca. 600 meter en aan het eind van de middag van de
boot naar de bus ca. 1000 meter. Wist u dat het Beatles museum in Alkmaar is
gevestigd? Even terug in de tijd. De kosten voor deze dag, bedragen € 59,50 voor
donateurs en € 63,00 voor niet- donateurs.
Te betalen op de bankrekening van ABO, NL89 INGB 0007 1337 38.
Opgeven bij Jan de Vries, tel. 0181 323681 of e-mail: abo.devries@gmail.com

Dagje uit op vrijdag 29 mei, naar België.
7:30 uur

Ontvangst Hart van Hellevoet met koffie of thee

8:00 uur

Vertrek vanuit Hart van Hellevoet.

9:30 uur

Aankomst Oirschot Spoordonkse Watermolen die stamt uit 1320.
Op deze mooie unieke locatie, met uitzicht op een riviertje, wordt u
ontvangen met 2 x koffie/thee en heerlijk zelfgemaakt gebak.

10:45 uur

Vertrek naar Kaulille in België.

11:45 uur

Aankomst bij de Alpacaboerderij in Kaulille.
Deze Alpacaboerderij is de eerste professionele in de Benelux.

U wordt warm welkom geheten, waarna u onder genot van een uitgebreid
broodbuffet een film te zien krijgt, met duidelijke uitleg over de Alpaca, een lama
achtig dier met fijne zachte wol en een knuffelachtige
uitstraling.
14:30 uur

Vertrek naar plaatsje Meeuwen.

15:00 uur

Aankomst Meeuwen bij Visser Chocolade
(Jeanine Praline)
Hier vertelt Jeanine alles over deze
lekkernij met een demonstratie.

Natuurlijk is er ook een proeverij van chocolade en taart met koffie, thee of water.
17:00 uur
Vertrek naar Soerendonk naar Restaurant de Hooikar, waar we de
gezellige dag afsluiten met een diner bestaande uit soep, schnitzel, mix van drie
groentes, salade en ijs.
Drankjes zijn voor eigen rekening!!
20:30 uur

Vertrek naar Hellevoetsluis

21:45 uur

Verwachte aankomst bij Hart van Hellevoet

Kosten voor dit complete dagje uit, bedragen € 65,00 voor donateurs en € 67,50
voor niet-donateurs. Opgeven vóór 14 april 2020 bij Jan de Vries tel. 0181 323681 of
e-mail abo.devries@gmail.com

Etentje bij Albeda
Alvast voor uw agenda: maandag 11 mei gaat ABO weer eten bij het Albeda
restaurant Liaison. Kosten voor donateurs € 22,-- en niet donateurs € 23,--. Verdere
informatie in het volgende ABO-Nieuws. Opgeven: bij Jan de Vries, 0181 323681 of
abo.devries@gmail.com
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