ABO – Flitsbericht
Februari 2021
Bingo op een andere manier
ABO ontving een bericht over een bingoavond. Dit is geen bingo die ABO zelf
organiseert, maar deze avond wordt georganiseerd door de Ledenvereniging.
Normaliter is zoiets voor de leden van de vereniging, maar gezien de coronatijd is de
bingo ook toegankelijk voor anderen. U kunt deze keer gratis vanuit huis meespelen.
Deelname leidt niet tot verplichtingen.
Na onderstaande informatie over de bingo treft u wat toelichting aan over de
Ledenvereniging.
De bingo is op
maandagavond 1 maart
Starttijd 20.00 uur
Duur 60 minuten
Hoe werkt het?
U meldt zich van te voren aan (dat kan nu al) op
https://ledenvereniging.nl/gezond-leven/ontspanning
-

U krijgt dan een scherm waar onder andere het blokje staat met bingo 1
maart.
Hier klikt u op meer info
Er volgt een blad met wat meer informatie en u klikt daar op “ja, ik speel mee
en meld me aan”
Daar vult u uw emailadres in
Op dat mailadres ontvangt u vervolgens een bevestigingsmail, een link om
deel te nemen op 1 maart en informatie hoe het verder werkt.

En verder:
Er wordt gespeeld om volle rijen, horizontaal of verticaal.
Heb je één of meerdere rijen vol? Druk op de knop Bingo op je speelkaart.
Ben je de eerste en keurt de jury je bingo goed? Dan win je een prachtige prijs!
Als u besluit mee te doen, wensen wij u veel plezier op de bingo!
-----------------------------------Wat toelichting: Zoals u weet is ABO een activiteitenbureau. Echter in deze coronaperiode
ligt alles stil en daar zijn wij, net als u niet blij mee. Dus als wij iets tegenkomen dat voor u als
welkome afleiding kan dienen, willen wij u dat graag laten weten.
ABO wil beslist geen reclame maken voor de Ledenvereniging. Het is aan u of u mee wilt
spelen en of u meer over de vereniging wilt weten. Op de website ledenvereniging.nl
kunt u onderaan in een grijsblauw vlak onderdelen aanklikken voor meer informatie.

