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‘Bakkie Doen’ opgeschort wegens Corona
Sociale contacten worden nu beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Dat is het landelijk beleid om de verspreiding
van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het “Bakkie doen op PPSC”
maar voor alle activiteiten op de vereniging. Het complex is voorlopig gesloten. Zodra het kan openen we de
poorten weer voor een gezellige middag.
We proberen de komende tijd met onze vaste bezoekers contact te onderhouden en kunnen dan inspelen op mogelijke wensen en behoeften. Bezoekers die hun telefoonnr nog niet bij ons hebben achtergelaten kunnen bellen
naar Wim Meijboom 0622937078. Tot die tijd hopen we dat u gezond blijft!

Zilverlijn en schrijfmaatje aanbevolen!

Opschorting ouderenactiviteiten

Het Ouderenfonds, met steun waarvan PPSC de
wekelijkse bijeenkomst organiseert, heeft enkele
activiteiten waar u of uw oudere buurvrouw, buurman of naaste veel aan kunt hebben.
De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Deelnemers worden iedere week op een vast
dagdeel gebeld door een van onze getrainde vrijwilligers. Zij bieden een luisterend oor, een gezellig
praatje of een goed gesprek. Precies waar behoefte
aan is.
Schrijfmaatje: Een kaartje op de mat of een brief in
de bus; het is altijd leuk om post te krijgen. Het Ouderenfonds brengt ouderen en schrijfmaatjes met
elkaar in contact.
Voor meer informatie kunt u op de website van het
ouderenfonds kijken naar:
https://www.ouderenfonds.nl/nieuws/waardevolcontact-op-afstand

Jeu de Boule (woensdag, zaterdag), Wandelvoetbal
(woensdagavond) en tafeltennis(dinsdagmiddag)
blijven voorlopig opgeschort. Verwacht wordt dat de
KNVB de sluiting van de sportcomplexen zal verlengen. Via de Whatsapp groepen wordt u geinformeerd zodra er weer gesport kan worden.

Netwerkbijeenkomst uitgesteld
Al eerder is geplande Netwerk bijeenkomst van 26
maart verschoven naar donderdag 8 oktober.
Tijdig zal een uitnodiging en programma aan betrokken instellingen gezonden worden.

Jubileumactiviteiten verschoven
jubileumactiviteiten voor Ouderen worden om die
hiervoor genoemde reden opgeschoven. Het gaat
om het Jeu de Boule toernooi van 25 april, Tafeltennis toernooi van 28 april en Wandelvoetbal toernooi
van 30 april. De nieuwe data zijn bekend en treft u
in de kalender aan.

Pasen en Pinksteren op 1 dag?
De paaslunch van 9 april wordt verschoven naar
een later tijdstip. De activiteit wordt door Lidl gesponsord en we hopen dit, bijvoorbeeld rond Pinksteren in juni, alsnog te organiseren. Sint Juttemis
dus ;-). U hoort!

Voorbereidingen programma
5 maart, gezellige drukte tijdens Bakkie Doen.

Dit kan bij Coen Winkelman 0642269095

voorjaar/zomer
Beweegactiviteiten
Beweegcoach Corne heeft op de laatste “Bakkie
Doen ” een toelichting gehouden op de mogelijkheden van een beweegprogramma en heeft een enquête gehouden. Het was gezellig druk.
Uit de enquete bleek dat Bewegen op Muziek en
gevarieerde Spelen het hoogst scoorden. De beweegcoach maakt een draaiboek, zodat we direct
weer kunnen beginnen als de omstandigheden zich
daartoe lenen.

Derde Jeu de Boulebaan wordt aangelegd
Op basis van de huidige belangstelling en de te verwachten toename hiervan in de zomermaanden is
besloten een derde Jeu de Boule baan aan te leggen bij de huidige banen.

Nieuwe data
jubileum activiteiten
voor ouderen
15 september
Tafeltennis toernooi
18 september
Wandelvoetbal Meeting

Sing A Long met eigen Band op komst
Door ziekte was de eerste geplande Sing A Long
uitgesteld en daarna gooide het Coronavirus roet in
het eten. ‘Elk nadeel hebt zijn voordeel’ zei Johan
Cruyff. Zo ook hier.
De Sing A Long begeleiding(gitaar) kan nu worden
uitgebreid. Een paar potentiele muzikanten onder
ons hebben nu tijd om thuis wat langer te oefenen.
Je kunt ook meedoen wanneer je een instrument bespeelt, meld je aan!

19 september
Jeu de Boules toernooi
8 oktober
Netwerkbijeenkomst Derde Helft
10 oktober
Zaalvoetbal toernooi

