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A.V.G. 

De letters staan voor Algemene  

Verordening Gegevensbescherming en 

zijn vanaf  25 mei 2018 van toepassing. 

Hierdoor wordt de privacy van de burgers 

nog beter beschermd dan onder de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Door uw aanmelding per aanmeldingsformulier staat u bij ons bekend met 

naam, man of vrouw, adres, geboortedatum, telefoonnummer en/of mobiele 

nummer, eventueel e-mail adres en banknummer. Bovendien kunt u aangeven 

of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot korting op uw 

zorgverzekering. 

Deze gegevens zijn vanaf 25 mei alleen bekend bij de ledenadministratie, tevens 

de penningmeester van onze vereniging en zullen niet aan z.g. derden ter hand 

worden gesteld. Voor eventuele vragen hierover kunt u terecht bij Herman 

Zonneveld, e-mail adres h.zonneveld39@upcmail.nl , tel. 0187630098. 

Alleen de namen en adressen zijn bekend bij de secretaris Dicky Maliepaard en 

ook bij Nelly van Egmond voor de bezorging van de papieren nieuwsbrieven. 

Dit geldt ook voor Ada Kik voor Lief en Leed in de vereniging. Ook hiervoor 

geldt dat zij niet aan z.g. derden ter hand worden gesteld. 

Bij onze activiteiten worden meestal foto’s gemaakt die u dan later terug kunt 

zien op onze website, www.asv-oostflakkee.nl .  Misschien wilt u niet dat een 

eventuele foto van u om privacy redenen geplaatst wordt op de website.            

U kunt dan schriftelijk bezwaar maken bij Herman Zonneveld, Steigerdijk 11-6, 

3257 LP Ooltgensplaat.  

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


  

Bestuursmededelingen 
Op een besloten bijeenkomst van het bestuur en vrijwilligers hebben we op 

zaterdag 12 mei afscheid genomen van Lenie van den Berge-Soeteman als 

bestuurslid van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee. We zijn haar 

veel dank verschuldigd voor het zeer vele werk dat zij gedaan heeft bij de 

totstandkoming van onze vereniging.  

Tot aan het opheffen van de plaatselijke afdelingen was zij reeds vele jaren als 

secretaris werkzaam geweest bij ANBO Oostflakkee. 

Ook op deze bijeenkomst werd afscheid genomen als vrijwilliger van             

Lies Pieterse die zich gedurende een aantal jaren heeft ingezet voor de 

vereniging en haar voorganger. 

Nieuw daarvoor in de plaats komt Lijdie de Waal. 

Onze voorzitter is inmiddels 50 jaar getrouwd met Corrie van Eyk.               

Wim en Corrie willen iedereen bedanken die aan hen heeft gedacht met een 

kaart of een cadeau(tje). 

BINGO 
   
Vrijdag 25 mei weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 

in Oude-Tonge.  

We spelen 9 rondes voor 7 euro, inclusief een  

kopje koffie/thee + 1 extra ronde.                                            

U bent welkom vanaf 19.00 uur. 

Aanvang 19.30 uur.                                                    

Iedereen is welkom! 

BINGO 
   
Vrijdag 29 juni weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 

in Oude-Tonge.  

We spelen 9 rondes voor 7 euro, inclusief een 

kopje koffie/thee + 1 extra ronde.                                          

Zaal open om 19.00 koffie/the  U bent welkom vanaf 19.00 uur. 



                                                   Aanvang 19.30 uur 

 

FIETSEN 
We gaan weer fietsen! En wel op  

woensdag 6 juni of bij slecht weer op         

13 juni. Waar gaan we heen?  

Doel van de fietstocht is het  

Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Aantal kilometers 

totaal ca. 40. 

Vertrek om 12.30 uur vanaf Ebbe en Vloed. 

Drinkpauze aan de haven van Bruinisse. Flesjes water zijn inbegrepen.          

Dan vervolgen we onze weg naar het Watersnoodmuseum en worden ontvangen 

met koffie en Zeeuwse bolussen. Na de koffie heeft u gelegenheid het museum 

te bezoeken.  

Rond 17.00 uur vertrekken we dan naar Café-Restaurant Storm in Bruinisse 

waar we gaan dineren. 

We worden ontvangen met een welkomstdrankje naar keuze. 

Het menu: Huisgemaakte tomatensoep, geserveerd met stokbrood. 

Keuze uit gebakken sliptong met remouladesaus of varkenshaas 

medaillons met champignonsaus. Kenbaar maken bij aanmelding. 

Geserveerd met frites, gebakken aardappels en salade. En warme 

groente. Surprise van de chef. Bavarois, vanille ijs en slagroom! 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of op woensdag 23 mei 

telefonisch tussen 19.00 en 21.00uur bij Herman Zonneveld 0187630098. 

Kosten inclusief entree Watersnoodmuseum en diner Storm voor leden 20,00 

euro en voor niet leden 30,00 euro. Eventuele drank bij het diner voor eigen 

rekening. 

Betalingen voor 29 mei op rekening NL22RABO 0314 6579 59  t.n.v. A.S.V. 

Oostflakkee. 



NB Indien u vriend bent van het Watersnoodmuseum wilt u dit dan aangeven 

bij uw aanmelding? Dit betekent dat de vereniging minder euro’s bij moet 

passen.  

Activiteitenkalender Juli 2018 

(Wijzigingen voorbehouden) 

Vrijdag 13 juli barbecue bij Tonnie Buijs aan de Magdalenadijk. 

Vrijdag 27 juli bingo bij Stichting Zijn. 

NA  PASEN 

Het bestuur heeft vergaderd en het paasfeest is vastgesteld op zaterdag 24 

maart. Om 17.30 uur ging de zaal open. 70 personen hadden zich opgegeven en 

66 personen waren gekomen. 

De zaal zag er weer op zijn paasbest uit. Het paasbuffet stond gereed en werd 

geopend door de voorzitter, die het jammer vond, dat er mensen zijn die zich 

opgeven en zonder op tijd af te melden niet komen. Voor hen moeten wij wel 

betalen! 

We openden met groentesoep en vervolgens gingen we tafel voor tafel naar het 

buffet. Een heerlijk sneetje paasbrood en allerlei broodjes in wit en bruin met 

lekker beleg, 2 soorten salade en roerei. Alles goed verzorgd door het personeel 

van de Grutterswei. De complimenten! Ik geloof dat ieder het naar zijn of haar 

zin had , er is geen wanklank gehoord.  

Vervolgens kregen we een optreden van het gemengd koor Animato uit Oude-

Tonge o.l.v. Betty Schroevers. Zij zongen bekende en minder bekende liederen 

voor ons. De bekende liedjes werden met graagte en handgeklap 

meegezongen. Om 22.00 uur werd de fijne avond door de voorzitter afgesloten 

en ging iedereen voldaan zijn eigen weg. We kunnen weer terugkijken op een 

gezellige, geslaagde avond! Bedankt bestuur! Een mede luisteraar. 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne 

Door op onze vereniging te stemmen krijgen we dit jaar het 

mooie bedrag van  € 512,47  op onze rekening bijgeschreven. 

Dit kunnen we weer gebruiken bij het organiseren van 

activiteiten voor onze vereniging. 

 

Waarvoor onze dank! 


