
                 A.S.V Oostflakkee                           
 

Aan de leden, 

                                                                                          

Bingo bij Fa. Kroon 
Woensdag 22 maart zijn we uitgenodigd door onze sponsor  
Fa. Kroon Tapijt Vinyl en gordijnen. 
Locatie Energiebaan 2 in Oude Tonge. 
Door omstandigheden kan dit niet doorgaan. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Bingoavond 
Op vrijdag 31 maart grote bingo in het zaaltje van Stichting ZIJN aan de 

Bernhardstraat 27 te Oude Tonge. 

9 rondes voor € 7,- met een kopje gratis koffie/thee en mooie  

prijzen met een beetje paassfeer  + extra geldronde voor € 1,-. 

Zaal open 19:00 uur we beginnen om 19:30 uur 

Het is voor iedereen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Spelmiddag 
Dinsdagen 21 maart, 4 april en op 18 april de laatste keer voor de zomer. 
Locatie: in het zaaltje van de pastorie aan de Voorstraat 15 
We beginnen om 13:30 uur. 
De kosten zijn € 3,-  
Iedereen is van harte welkom 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
De vakantie week is vanaf 28 mei tot 3 juni. 
We zijn met 40 personen dus een leuk aantal. 
Als u nog mee wil of vragen heeft, inlichting bij Wim 642174 
 



 
PAASFEEST 

Vrijdag 7 april is de paasviering in de Grutterswei. 
Aanvang 18:00 uur, zaal open 17:30 uur. 

Consumptie 
Opening door de voorzitter Dhr. W. Koert. 

Paas buffet 
18:00 uur groentesoep 
Diverse soorten brood 
Roerei of gekookt ei 

Diverse vleeswaren en kaas 
Diverse soorten zoetwaren 

Huzarensalade 
Paasbrood met spijs (voor ieder 1) 

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’ Orange 
 

Voordat de avondvoorstelling begint gaan we nog aan de koffie. 
Om 20:00 uur treedt voor ons op Trio Muzikale theater aan huis. 

: ♪♫ Muzikaal Rondje Europa ♪♫   
 
 
 
 
 
Met een denkbeeldige touringcar rijden we door Europa en Marijke 
is onze gids en chauffeur en zorgt voor de muzikale begeleiding. 
Daniëlle en Joop zullen ons versteld doen staan door hun mooie kleding en 

diversiteit aan liedjes over, of in de landen die we gaan bezoeken. 

 Zullen we een tipje van de sluier oplichten?  Ze komen in ieder geval 2 Griekse 

balalaika-spelers tegen, die ons verrassen met de opzwepende Sirtaki. Tijdens ons 

bezoek aan Zweden horen en zien we Agnetha van ABBA met het winnend 

songfestivalliedje uit 1974: ‘Waterloo’. Meer verklappen we niet, dat blijft een 

verrassing te zien en natuurlijk houden we ons ook nu weer aan het motto: 

’Muziek is het feest van de herkenning!’. 

 De kosten van het paasfeest zijn € 20,- en niet leden € 25,- 
Opgave bij Lenie donderdag 30 maart vanaf 18:00 tot 21:00 uur tel. 642590 op 

of per mail asvo@telfort.nl 

mailto:asvo@telfort.nl


 

55+ ORANJEBINGO 
 

m.m.v. ASV Oostflakkee en de Zonnebloem 

 

Wat?   4 bingo rondes met leuke prijzen 
Optreden van Bruinisser Visserskoor tussendoor 

Wanneer?         26 april 2017 
Tijd?   14 uur tot ± 16 uur 

Waar?          Tent op Kaaiplein Oude-Tonge 
Kosten?   €5,- p/p incl. bingokaarten, 3 consumpties en wat lekkers erbij. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Omdat het donderdag 27 april koningsdag is, sporten we op 
woensdag 26 april  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Bingoavond 
Op vrijdag 28 april grote bingo in het zaaltje van Stichting ZIJN aan de 

Bernhardstraat 27 te Oude Tonge . 

9 rondes voor € 7,- met gratis een kopje koffie/thee en mooie prijzen +  

extra geldronde voor € 1,-. 

Zaal open 19:00 uur we beginnen om 19:30 uur 

Het is voor iedereen. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Heb u al op de website van de ASVO gekeken, want we hebben een webmaster 
die bijhoud wat er zoal in de vereniging plaatsvind. 
En dat is Henk Jonker. Ga naar www.asv-oostflakkee.nl 
 
 

http://www.asv-oostflakkee.nl/

