
 

 

  

 

 
(Beetje) goed nieuws 
Om ons heen horen wij dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn of binnenkort 
gevaccineerd gaan worden. Dat betekent dat de kwetsbaarheid van onze doelgroep, 
ouderen, afneemt. Toch, ondanks de vaccinatie, moeten alle coronaregels worden 
nageleefd. Een start van onze activiteiten komt in zicht, maar nu nog even niet, dus 
nog even volhouden! 
 
En, in mei leggen alle vogeltjes een ei! Dat gaat wel gewoon door zoals vroeger! Ook 
is de kans op mooi weer in mei steeds groter, zodat u in ieder geval vaker even naar 
buiten kunt voor een wandelingetje. 
 
 

(Fiets) Vrijwilliger gezocht 
De belangstelling voor de fietstochten is groot. Zo groot dat vaak een 2e tocht in een 
maand werd gehouden om alle belangstellenden de kans te geven om een keer mee 
te doen. Mart Mons begeleidt deze fietstochten. Echter, vanwege persoonlijke 
omstandigheden, vallen deze tochten hem, jammer genoeg, steeds zwaarder en is 
hij genoodzaakt op termijn hiermee te stoppen.  
 
Voor volgend jaar zijn wij op zoek naar een nieuwe begeleider/ster, die uiteraard 
gedurende dit jaar ingewerkt wordt door Mart. Dat betreft de organisatie, het 
meefietsen, maar ook het contact met de serviceverleners en de horeca onderweg. 
Aanmelden bij Mart, via bellen, WhatsApp of sms op 06 2492 4319 of via de mail 
ABOfietsclub@gmail.com 
 

 
Koffie drinken in coronatijd 
geen ABO activiteit, maar wel mogelijk in Hart van Hellevoet.  

De zaal van Hart van Hellevoet is beperkt opengesteld. Dit 
is mogelijk binnen de corona-regelgeving met het doel 
ouderen de kans te geven op een contact moment.  
 
Op maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur en op donderdag en vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur 
kunt u koffie gaan drinken. Maximaal zijn er 10 personen 
per dagdeel  toegestaan.                                    

Aanmelden is verplicht, 1 dag van te voren via 0181 322 273 (SBO). Ook voor 
informatie.  
 

 
Lokale belastingen                                                                                                            
In het kader van belastingheffing willen wij u attent maken op het feit dat u een 
vermindering van de lokale belasting kan krijgen als u alleen komt te staan. In dat 
geval kan u contact op nemen met de SVHW, tel. 0186 577 222 waarbij u aangeeft 
dat er wijzigingen zijn opgetreden in uw gezinssituatie.                                   
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De hulp bij het invullen van de aangiftes 
Wat betreft het belastinginvullen is het weer druk 
geweest bij ABO. Veelal telefonisch of door het 
halen en brengen van papieren zijn de aangiftes 
ook dit jaar weer tijdig ingestuurd. Tot nu toe zijn 
er zo’n 340 aangiftes afgehandeld.  
 
Heeft u geen aangifte gedaan, het kan nog steeds.  
Wordt het insturen na 8 mei, dan moet u even telefonisch uitstel aanvragen bij 
telefoon 0800 0543.  
 
Ook als u geen aangifte moet doen, kan het zinvol zijn om dit wel te doen.          
Bijvoorbeeld als u de AOW leeftijd heeft bereikt in 2020 of als u bepaalde 
aftrekposten heeft. Dan kan het zijn dat u geld terug krijgt. Wilt u alsnog hulp, bel dan 
met het secretariaat van ABO, tel. 06 3012 6133, ook voor het aanvragen/beoordelen 
van de toeslagen. 
Dit is met name van belang bij wijziging van de hoogte van uw inkomen of na 
overlijden van een van de partners.  
 
Het doornemen van uw aangifte wordt in deze periode telefonisch gedaan. Zijn er 
zaken die alleen in mondeling contact kunnen worden behandeld, dan gebeurt dat op 
een later tijdstip als de contact mogelijkheden weer wat makkelijker zijn.  

 
 

Even voorstellen 

Op de bijgevoegde foto ziet u onze 

vrijwilligers die zich bezighouden met de 

hulp aan onze donateurs. De hulp is niet 

alleen de belastingaangifte invullen, maar 

ook de zorgtoeslag en/of huurtoeslag 

worden bekeken en eventueel, in overleg, 

aangepast. In het kader van even 

voorstellen, willen we een van onze 

vrijwilligers er eens uitlichten. Ze zit op de 

foto met het papier in haar hand. Hieronder 

haar verhaal.      

Mijn naam is Tineke Zijlstra.  

Ik ben geboren in Amsterdam en heb tot mijn pensioen 40 jaar bij een 

verzekeringsmaatschappij gewerkt.                                                                             

In 2008 ben ik verhuisd naar Hellevoetsluis en ben bij de ANBO vrijwilligerswerk 

gaan doen o.a. hulp bij belastingaangiftes en ledenadministratie.                                                                                                        

Toen 5 jaar geleden de ANBO in Hellevoetsluis werd opgeheven en de ABO werd 

opgericht, heb ik mij meteen aangesloten bij de groep vrijwilligers om door te gaan.  

Bij de ABO doe ik uitsluitend de belastingaangiftes voor onze donateurs.                   

Heel jammer dat we voor het tweede jaar op rij i.v.m. corona niet in het Hart van 

Hellevoet terecht konden, waardoor het allemaal wat onpersoonlijker werd.                

Ik ben heel blij dat ik als vrijwilliger wat kan betekenen voor onze ouderen en hoop 

oprecht dat ik dit nog een aantal jaren kan blijven doen.                                                         
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Heeft u al een donatie gedaan aan ABO in 2021? 

Rond de jaarwisseling is u gevraagd een donatie voor 2021 te storten. Velen hebben 
in de afgelopen maanden een donatie betaald. Echter, er is ook een aantal mensen 
dat nog geen donatie heeft gedaan.  
Daarom zou het prettig zijn dat u, als u toch bij ABO wilt blijven behoren, alsnog voor 
het jaar 2021 een donatie doet. Het minimum bedrag van een donatie is € 5,-- per 
jaar per persoon. Wilt u meer geven dan is dat natuurlijk zeer welkom.  
 
U kan uw bijdrage overmaken naar NL 89 INGB 0007 1337 38 t.n.v. ABO.  
Twijfelt u of u nu wel of niet betaald heeft, wacht dan nog een paar weken, want 
binnenkort sturen wij ieder die dan geen donatie heeft gedaan een persoonlijke 
herinnering. Als u dan een brief krijgt weet u zeker dat u niet heeft betaald 
 
 

 
Fietsen met ABO 
Zoals we in het vorige ABO-Nieuws schreven wordt er in 
principe elke maand gefietst. Alleen van overheidswege is 
het aantal deelnemers aan buitenactiviteiten nog sterk 
begrensd. De tochten die gepland stonden voor 6 mei en 3 
juni gaan dus zeker niet door. In het ABO-Nieuws van juni 
zullen we melden of de tocht van 1 juli wel door kan gaan.   
 

 
 
Eigenlijk zou u graag wat kleiner en gemakkelijker wonen  
Woont u in een te grote huur eengezinswoning van Maasdelta en zou u wat kleiner of 
zonder trap willen wonen, b.v. in een gelijkvloerse woning? Misschien is er iets aan 
te doen!  

U kunt bellen met de wooncoach mevrouw Maartje Heus van Maasdelta, telefoon  
06 5120 9428. Zij kan u helpen en adviseren met het zetten van de juiste stappen. 
Deze service is gratis en vrijblijvend en houdt onder andere in dat er een 
voorrangsregeling kan worden geboden. Mevrouw Heus helpt u op weg bij het 
woningaanbod, de verhuizing en de financiële zaken. De voorwaarden om een 
beroep op de wooncoach te doen: u bent minimaal 55 jaar oud, uw huishouden 
bestaat uit maximaal twee personen en u woont in een huur eengezinswoning of een 
grote huur woning van Maasdelta. In plaats van telefonisch contact kunt u ook 
gebruik maken van het contactformulier op de website: www.maasdelta.nl/contact 

 

 
Oplossing puzzel van de maand 
In april hadden wij voor u twee puzzels                                                                                   
De oplossing voor de cijferpuzzel was:                                                                           
(1 paashaas= 10) +(3 eieren = 3) +(1 kuiken = 1) dat maakt samen 14.                                                                                        
En de rebus was: de paashaas heeft gekleurde eitjes in een mandje                                                                                                      

Wij hebben diverse goede inzendingen ontvangen, na loting is de prijs gevallen bij 
mevr. Y. van Haaren.   
 

 



Puzzel van de maand 
Deze keer hebben we voor u een doorloper. Oplossingen kunt u voor eind mei sturen 
naar het ABO-secretariaat, per post naar p/a Largostraat 8, 3223 PN Hellevoetsluis 
of per e-mail abo.hellevoet@gmail.com  Voor 1 inzender is een aardigheidje 
beschikbaar.  
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