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NIEUWJAARSRECEPTIE           

Het bestuur van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee nodigt 

u uit voor onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari 2018 met 

een hapje en een drankje. We doen dit in de Grutterswei, Willemstraat 

14, 3255BS Oude-Tonge. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte 

welkom. 

THEMAMIDDAG   

Woensdag 10 januari houden we 

een themamiddag in de Grutterswei 

om 14.00 uur. 

Peter Jelier zal een presentatie 

verzorgen over sterrenkunde samen 

met zijn dochter. 

 

Waarom sterrenkunde? Hij schrijft hierover: We hebben er allemaal 

mee te maken, de aarde is een planeet, de zon is een ster en ons dag en 

nacht ritme is er op gebaseerd. 

 

Hoe is het heelal ontstaan en hoe groot is het? Zijn er bij andere 

sterren ook planeten en komt er ooit een einde aan het heelal? Komen 

we ooit in een zwart gat terecht? 

 

Allemaal vragen die beantwoord gaan worden in een boeiende maar 

ook humoristische presentatie. 

 

Kortom de moeite waart er voor naar de Grutterswei te komen. 

Entree € 5,00 inclusief koffie/thee. 



                          VAKANTIEWEEK 2018 

Zoals besproken op onze bijeenkomst van dinsdag 12 december gaan 

we dit jaar naar Hotel Café Restaurant Brinkzicht in Vledder van 26 

mei tot 2 juni 2018. 

De reis wordt georganiseerd door “Reisbureau Brinkzicht”, lid van de 

SGR. 

We worden met een “super de luxe” touringcar opgehaald op 2 

plaatsen en wel in Oude-Tonge en Middelharnis. De bus blijft de hele 

week ter beschikking. Er worden 3 hele en 2 halve dagtochten 

gemaakt. 

Het hotel is onlangs gerenoveerd en voorzien van prachtige kamers. 

Er is vrijwel iedere avond iets te doen georganiseerd door het 

personeel. 

Informatie bij Wim Koert, tel. 642174 of Ada Kik, tel. 641515 

Aanbetaling € 50,00 voor 10 januari overmaken op rek.nr. 

NL22RABO0314657959 t.n.v. ASVO o.v.v. vakantie 2018. 

 

PS Het is voor leden en niet leden. 

 

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. 

BINGO   
 

Vrijdag 26 januari is er 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. 



KERSTVIERING 2017 

Ondergetekende kwam buiten en zag een drukte van jewelste. Ze is er 

achteraan gegaan en kwam uit bij de Grutterswei. Daar ging iedereen 

naar binnen en zij ook. 

Er is een Kerstviering van de Ouderenbond, de ASVO. Er was een 

sfeervolle zaal met mooi gedekte tafels en mooi bestek. Alle mensen 

gingen zitten en zij ook. 

De voorzitter Wim Koert hield een prachtige openingstoespraak. De 

voorzitter vertelde wat er die avond gepresenteerd zou worden. We 

hebben geproost met een heerlijk glaasje glühwein, aansluitend een 

koud en warm buffet dat er prachtig uitzag. Het was verzorgd door 

Auke Wagenaar. De sfeer was heel gezellig. Na het eten kregen we 

het optreden van 2 gemengde zangkoren, Excelsior uit Dirksland en 

Apollo uit Nieuwe-Tonge. Zij zongen mooie kerstliederen en 

samenzang. Tot slot zongen de 2 koren nog samen Angel Tidings en 

in samenzang het 3
e
 couplet van Stille Nacht. Het klonk goed met 

zoveel mensen. Na het slotwoord zongen we met zijn allen het o zo 

bekende en toch moeilijke Ere zij God. 

De leiding van het muzikale gedeelte was in handen van de lady 

speaker van de koren. Het was allemaal heel goed geregeld. 

92 mensen hebben deelgenomen aan deze gezellige en mooie avond. 

Ondergetekende zou willen zeggen, geef het door aan anderen en 

maak ze lid. Dan besluit ik met het bedanken van het bestuur dat veel 

werk heeft verzet voor deze geslaagde avond. 

Na afloop ben ik weer achter de menigte aangegaan naar huis en was 

een gelukkig mens en ik hoop u ook. 

Een bezoek(er)ster. 

 
 

   



ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2018 

Onder voorbehoud woensdag 7 februari 2018 bingo.  

Woensdag 14 februari jaarvergadering.                                          

Vrijdag 23 februari grote bingo. U bent van harte welkom.  

 
________________________________________________________   

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

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

