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Coronavirus 
 

In de persconferentie van de overheid van afgelopen donderdag werden de extra 
maatregelen met betrekking tot het Coronavirus medegedeeld. Het gevolg is dat musea, 
theaters en een aantal andere gebouwen gesloten zijn. In Hellevoetsluis is bijv. het Hart 
van Hellevoet waar meerdere ABO activiteiten plaatsvinden, voorlopig gesloten tot en 
met 31 maart.  
  
De doelgroep van ABO is ouderen en deze groep wordt in de voorlichting over het 
Coronavirus juist als kwatsbare groep aangeduid. Vandaar dat ABO alle activiteiten waar 
meerdere mensen aan deelnemen heeft stilgelegd. Voorlopig is dit tot en met eind maart.  
 
 
Reisjes 
Het reisje van 26 maart naar Rotterdam gaat niet door. Dit reisje zal door Jan de Vries in 
de loop van 2020 opnieuw worden georganiseerd.  
Het reisje naar de Zaanse Schans op 24 april gaat ook niet door. De plannen zijn om dit 
reisje eind augustus te doen. Dit reisje is vroegtijdig geannuleerd omdat ABO dan geen 
kosten heeft en wij zodoende aan u uw geld terug kunnen betalen.   
 
De betaling die u al gedaan heeft voor deze reisjes zal voor april worden teruggestort. 
Want als deze reisjes opnieuw worden georganiseerd komt dit in het ABO-Nieuws te 
staan en dan dient u opnieuw in te schrijven en te betalen.  
   
Het reisjes naar België (29 mei), het etentje bij Albeda (11 mei) en het optreden van Ger 
Vos (5 mei) gaan voorlopig gewoon door.  
 
 
Lokaal uitje. 
Het uitje op 8 april naar Miniworld gaat niet door. Het door de deelnemers gestorte 
bedrag zal voor april worden terug betaald. Een nieuwe datum voor dit reisje is nog niet 
bekend. 
 
 
Hulp bij uw belasting aangifte 
De mensen die al een afspraak hebben gemaakt voor een datum in maart worden door 
de invuller gebeld en dan wordt besproken hoe het invullen zal worden gedaan. In 
principe wordt het invullen op de afgesproken datum gedaan, mocht de aanpak anders 
worden dan zal de invuller dit met u bespreken.  
Alle mensen met een afspraak in maart krijgen dus binnenkort of wat later een 
telefoontje.  
 
De mensen die nog een afspraak willen maken kunnen Wilma van der Ster bellen, tel. 
0181 0181 506259. Zij zal u inplannen in april.   
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Overige activiteiten 
 
Het stilleggen van de activiteiten is in samenspraak met de activiteitenbegeleiders 
gegaan. Als u toch nog vragen heeft over een bepaalde activiteit kunt u bij onderstaande 
personen terecht.  
 
Bingo  en koersbal   Piet en Riet Berkelaar  tel. 0181 771735 

Wandelen   Gijsa Booster  tel. 0181 313740 of 06 40982997 

Kaarten    Kees Vos   tel. 0181 315226 

Inloop bridge   Gloria van der Toorn tel. 06 23784053 

Biljarten    Ferry Walburg    tel. 06 51937200 

Reisjes   Jan de Vries   tel. 06 86693232 

Lokale uitstapjes  Coby Peute   tel 06 37376745 

 

Het stilleggen van de activiteiten is voorlopig tot en met eind maart. Wij houden u op de 
hoogte via de website en het ABO-Nieuws.  
 
 
 
 


