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POTERAVOND   

 

Op vrijdag 13 oktober organiseren we de specialiteit van ons mooie 

eiland Goeree-Overflakkee, de poteravond. 

Het menu bevat: een drankje bij binnenkomst 

Slaatje. 

Poters met spek, piccalilly, mayonaise of stroop.                        

Stokbrood met kruidenboter.                                                              

Een glaasje drank naar keuze. 

IJscoupe. 

Koffie of thee. 

In Partycentrum de Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge.                      

Aanvang 18.00 uur. Zaal open 17.30 uur.          

Entree voor leden € 15,00 en niet leden € 20,00.   

Vanaf 20.00 uur live optreden van Andreas en Cäzilia.                     

Het thema is meezingshow.  

Aanmelden telefonisch dinsdag 3 oktober van 18.00 tot 21.00 uur bij 

Herman, tel. 630098 of per e-mail h.zonneveld39@upcmail.nl 

  

mailto:h.zonneveld39@upcmail.nl


SPELMIDDAGEN 

Vanaf dinsdag 3 oktober gaan we weer van start met de 2 wekelijkse 

spelmiddag in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. 

U kunt er bridgen, klaverjassen , jokeren, 

rummikub spelen of andere spellen waar liefhebbers voor zijn. 

Aanvang 13.30 uur. De kosten bedragen slechts 3 euro inclusief 2x 

koffie/thee. Volgende spelmiddag dus dinsdag 17 oktober. 

 

EEN BEETJE AFSCHEID 

Na 13 jaar secretaris te zijn geweest van onze vereniging ANBO die 

nu verder is gegaan met de naam ASVO, is nu het moment gekomen 

om plaats te maken voor iemand anders. Ik zeg zeker nog niet officieel 

gedag want zal voorlopig, zonder functie in het bestuur blijven om af 

en toe een handje te helpen. Ik heb veel plezier beleefd met het mede 

organiseren van leuke uitjes, thema’s en activiteiten. Daarom wil ik 

jullie hierbij bedanken voor het vertrouwen wat ik van jullie heb 

ontvangen en wens jullie nog veel plezier in de toekomst. 

Lenie van den Berge 

THEMAMIDDAG 

Voor dinsdag 24 oktober zijn we door Van Kempen Interieurs 

uitgenodigd voor een themamiddag met als belangrijkste thema: 

SLAPEN! 

Wat er verder nog op het programma staat blijft een verrassing. 

Aanvang 14.00 uur bij Van Kempen, Schoolstraat 28, 3255 AV  Oude-

Tonge. 

Toegang gratis. Maar mede vanwege de verrassing gaarne even 

aanmelden, telefonisch bij Herman, 630098 op dinsdag 17 oktober van 

18.00 tot 21.00 uur of per e-mail h.zonneveld39@upcmail.nl 

mailto:h.zonneveld39@upcmail.nl


BINGO  

 
Vrijdag 27 oktober weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de 

Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

De kosten zijn € 7, - met gratis koffie/thee. 

9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

__________________________________________________ 

SPORTEN 

Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, 

Tramweg 25, Oude-Tonge. Gezellig en goed voor ons lichaam.  

Inlichtingen bij Lenie van den Berge, telefoon 642590. 

Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop. 

__________________________________________________ 
 

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 

1 november bingo in Achthuizen. 7 en 21 november, spelmiddag, 2, 9, 

16, 23 en 30 november sporten. 14 november klassieke middag met 

Ebbe en Vloed en de Zonnebloem. 17 november mosselavond en 24 

november grote bingo.  
________________________________________________________

Heeft u al op onze website gekeken? Ga naar www.asv-oostflakkee.nl   
________________________________________________________  

 

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

