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Hoe gaat het met de activiteiten?
In ons vorige ABO-Nieuws konden wij u melden dat er weer een aantal activiteiten is
gestart. De deelnemers zijn blij dat ze weer mee kunnen doen. Gezien de reacties
wordt ook duidelijk dat een aantal van u huiverig is om mee te doen als er meer
mensen aanwezig zijn. Daarbij komen al de regeltjes en dat maakt het samenzijn
minder spontaan en zo anders dan we gewend waren. Gevoel in deze, wat
onwezenlijke, tijd speelt een grote rol. Voor ABO is het uitgangspunt: Ieder moet
doen wat goed voelt.
Ondertussen gaan we wel door met kijken wat wel en wat niet kan. We streven er zo
naar om voor de mensen die wel willen deelnemen een paar genoeglijke uurtjes te
creëren.
Wat blijft is: neem de maatregelen tegen corona in acht, zoals handen
desinfecteren, afstand (1,5 meter) houden waar nodig, eventueel dragen van
mondkapjes en ingeval van klachten van verkoudheid en/of koorts thuisblijven.
En bij alle activiteiten geldt: volg de aanwijzingen van onze activiteitenbegeleiders.
Ook het opvolgen van de aanwijzingen van de beheerder van de locatie waar de
activiteit plaats vindt is een vereiste. Het doel is het beschermen van de gezondheid
van u, van de vrijwilligers en andere mensen in uw omgeving. Zonder het opvolgen
van de regels kan er niets georganiseerd worden. Dus, ABO gaat ervan uit dat ieder
zijn verantwoording neemt!

Ter kennisgeving
Wij hebben het bericht ontvangen dat op 3 augustus Clazien Bruinsma is overleden.
Clazien is jarenlang vrijwilliger geweest en heeft o.a. de koffieochtenden voor ABO
verzorgd. Wij wensen de familie en vrienden van Clazien sterkte met dit verlies.

Fietsen
De belangstelling voor het fietsen is zo groot, mede omdat dit buiten plaats vindt, dat
er in 2 groepen op verschillende datums wordt gereden. Voor de juiste data en
aanmelden moet u even contact opnemen met Mart Mons,
telefonisch 06 2492 4319 of per e-mail abofietsclub@gmail.com.
In augustus werd de pechhulp verleend door “Ferrie Reitsma
tweewielerservice”; gelukkig hoefde hij niet in actie te komen.

Bingo
De bingo is weer gestart op 18 augustus. Het bleek een fijne middag te zijn. Anders
dan vroeger, maar ook gezellig en met mooie prijzen. Als u mee wilt spelen, er wordt
op dinsdagmiddag in de even weken gespeeld. De eerstvolgende keer is op
1 september, dan 15 september en zo verder.
U moet zich van te voren opgeven. Elke keer dat u wilt komen opnieuw. Dit kan bij
Wilma van der Ster, telefoon 0181 506259. Wilma is vaak thuis, maar krijgt u geen
gehoor, probeer het dan op een later tijdstip nog eens. Svp niet op zondag bellen.
Bij 35 aanmeldingen is de zaal vol en kunt u op de lijst voor de volgende
bingomiddag. Mensen die nog niet geweest zijn, hebben voorrang op deelnemers die
al een middag mee konden doen. Wilma vertelt u wanneer u terecht kan. Komt er
iets tussen, laat het Wilma even weten, dan kan er een ander in uw plaats komen.
Het is in Hart van Hellevoet, zaal open 13.30 uur en start bingo 14.00 uur.

Reisjes;
Bij het organiseren van de dagreisjes blijkt dat, door de coronamaatregelen, het niet
mogelijk is om een reisje met een groep van 54 personen te organiseren. Een
maximaal aantal van 40 is genoemd.
4 september gaat Jan de Vries met 20 deelnemers een reisje naar Zeeland maken.
Na die ervaring kan beoordeeld worden of het leuk en haalbaar is om naar dit soort
reisjes te kijken of dat we moeten wachten op betere tijden.

Wandelen
vindt plaats op de maandagochtend, aanmelden bij Gijsa Booster, tel. 0181 313740
of 06 4098 2997. Ook dit vindt plaats in de buitenlucht en er is aardig wat
belangstelling voor.
Voor de wandeling in de Vesting op 12 augustus bleek geen belangstelling. Was het
te warm?

Koersbal;
Is weer gestart op woensdag 19 augustus, aanmelden bij de fam. Berkelaar,
tel. 0181 771735.

Kaarten;
Op de dinsdagmiddag in de oneven weken wordt er geklaverjast en gejokerd. Er is
nog plaats, u kan zich aanmelden bij Kees Vos, bij voorkeur per e-mail
c.vos24@chello.nl of anders per telefoon 0181 315226
Voor het bridgen, elke vrijdagochtend, dient u zich aan te melden bij Gloria van de
Toorn, per e-mail g.toorn4@chello.nl of anders per telefoon 06 2378 4053

Biljarten, Etentjes en Kleinschalige uitjes:
Er is nog geen informatie bekend wanneer we kunnen starten.
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