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POTERAVOND   

 

Op vrijdag 16 november organiseren we de specialiteit van ons 

mooie eiland Goeree-Overflakkee, de poteravond. 

Ontvangst met een welkomstdrankje.  

Het menu:  

Poters met spek, piccalilly, mayonaise en/of stroop.                        

Slaatje. Stokbrood met kruidenboter.                                                              

Een glaasje drank naar keuze.                                                                                                         

Dessert           Koffie of thee. 

  

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

Zaal open 17.30 uur. Aanvang 18.00 uur.          

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch                           

dinsdag 6 november van 19.00 tot 21.00 uur bij Herman Zonneveld, 

tel. 630098.  

De financiële bijdrage is voor leden € 15,00 en niet leden € 20,00, 

te voldoen voor vrijdag 9 november op bankrekening nummer 

NL22RABO0314657959 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.    

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


Tijdens de Poteravond zal Tim Jochems een “Terug in de tijd”-quiz 

organiseren. De naam zegt het al; tijdens deze quiz gaan we 

hopelijk de leukste herinneringen en momenten van jullie naar 

boven halen. De verschillende 

categorieën en muziek van toen 

zullen garant staan voor een 

gezellige afsluiter van de 

poteravond! 

 

BINGO bij KROON 

Woensdag 7 november zijn we weer uitgenodigd voor een 

bingomiddag bij Colors at Home Kroon aan de Energiebaan 2 in 

Oude-Tonge.  

Aanvang 14.00 uur. De kosten € 5,00 per persoon.  

 

U kunt ook rondkijken in de zaak. Voor eventueel vervoer kunt u 

contact opnemen met Daan de Vos tel. 642160. Iedereen is welkom. 

SPELMIDDAGEN 

Spelmiddagen op dinsdag 13 en 27 november 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. 



 DA

 

      Klassieke 

Muziek Middag  

 

“Live Music Now Concert” 

Live optreden van Quatriola 

 

Dinsdag 20 november 2018   

Aanvang 14.30 uur          Koffie/thee vanaf 14.00 uur.                           

          Entree € 2,50 incl. koffie/thee        

 Locatie: Restaurant Ebbe en Vloed 

 

Aanmelden: ASVO bij Herman Zonneveld per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of op dinsdag 13 november van  

19.00 tot 21.00 uur tel. 630098.   

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


SINTERKLAASBINGO 

 
Vrijdag 30 november 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 1x 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 Dicky Maliepaard, telefoon 0630345002.  

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

__________________________________________________ 
 

BESTUURSMEDELINGEN 

Lidmaatschap opzeggen voor het jaar 2019. Ingevolge de statuten 

dient u dit voor 1 december 2018 schriftelijk kenbaar te maken bij de 

ledenadministratie: H.M. Zonneveld, Steigerdijk 11-6, 3257 LP  

Ooltgensplaat of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com 

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 

Woensdag 5 december sinterklaasmiddag in de Grutterswei. 

Zaterdag 22 december Kerstviering in de Grutterswei 

Vrijdag 28 december Oudejaarsbingo bij stichting ZIJN  

Spelmiddagen dinsdag 4 en 18 december.      
________________________________________________________

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

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com
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REISVERSLAG ZAANSE SCHANS 

 
Donderdag 27 september gingen we met een volle dubbeldekker richting 

Zaanstad, alwaar we om 10.50 uur aankwamen bij de Zaanse Schans. Aangezien 

we om 11.45 uur bij de partyboot Jacqueline konden opstappen, was er niet veel 

tijd om de molens en huisjes te bekijken. Maar niet getreurd, om 12.00 uur 

vertrokken we met de boot omdat iedereen aan boord was. 

Na het welkomstwoord van de kapitein, kregen we een heerlijke broodmaaltijd 

met een lekkere kroket voorgeschoteld. Daarna gingen de meeste mensen buiten 

op het bovendek genieten van de zon en het uitzicht. We voeren via de Zaan, het 

Noordzeekanaal, door de Oranjesluis over het Amsterdamse IJ langs het eiland 

Pampus naar Almere Haven. Onderweg kregen we ook nog koffie/thee met een 

lekker gebakje. Mede door het mooie weer was het een prachtige cruise van       

3 ½ uur. Om 16.00 uur zaten we allemaal weer in de dubbeldekker en gingen 

met frisse moed richting Ooltgensplaat. 

Met 5 kwartier vertraging (beetje file    ) werden we daar om 18.45 uur 

vriendelijk ontvangen met een welkomstdrankje en een heerlijk 3 gangen diner 

in de mooi versierde sporthal van MFC ‘t Centrum. 

Om 21.00 uur gingen we met de bus weer naar het beginpunt in Oude-Tonge. 

Al met al een heerlijk, gezellig en zonnig daagje uit met de A.S.V. Oostflakkee! 

Nicolet. 

 

 
 

EN NOG EEN REISVERSLAG 

 
Daar gingen we dan vanuit Oostflakkee. Er gingen 76 personen mee. Op naar de 

Zaanse Schans en met veel zonneschijn bleken we niet de enige te zijn. De boot 

lag al klaar dus om 12.00 uur varen maar voor een tocht van 3 ½ uur. We kregen 

een heerlijke lunch en toen allemaal op het zonnedek genieten van het mooie 

uitzicht en om 14.30 uur koffie met gebak, alles op ons gemak naar Almere 

Haven waar de bus weer stond voor de terugreis naar de Plaat voor het diner in 



’t Centrum. Iets later als de planning want we kwamen in de file. Daarom 

smaakte het 3 gangen diner fantastisch overheerlijk. 

Gerda Visser. 

 

 

 
 

7 DAAGSE VAKANTIE IN DE EIFEL  2019 

Ook in 2019 gaan we een weer 7 daagse vakantie organiseren, verzorgd door 

BTR Reizen. Vertrek op zondag 26 mei en weer naar huis op zaterdag 1 juni.     

 

Het wordt een “alles inclusief” reis naar Stadtkyl, gelegen in het midden van de 

Vulkaneifel in Duitsland. 

Hotel am Park beschikt over ruime kamers met een groot tweepersoonsbed of 

twee gescheiden bedden, televisie, telefoon, zitruimte en airconditioning. 

Volledig ingerichte badkamer met douche, toilet en fòhn.  

Info. en aanmelden bij Wim Koert, tel. 642174 of Ada Kik, tel. 641515. 


