A.S.V. OOSTFLAKKEE
Nieuwsbrief mei en juni 2017
Aan de leden,
Donderdag 4 mei dodenherdenking.
Wij als vereniging lopen ook mee, u ook?
v.a. 19:30 uur verzamelen bij Hotel de Lely.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
THEMAMIDDAG
Woensdag 10 mei
Mensen weten zich vaak geen raad met het vreemde gedrag van de persoon
met dementie. Een voorbeeld: “Mijn bril is gestolen”; hoorde ik hem zeggen.
Was dat wel zo? Hoe kan ik hem hierbij helpen?
Mensen die met dementie te maken krijgen, hebben bijna altijd behoefte aan
informatie. Alzheimer Nederland stimuleert het doorbreken van het taboe en
geeft o.a. voorlichting.
Op woensdag 10 mei houdt Alzheimerafdeling Goeree-Overflakkee een
voorlichtingsmiddag bij de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee
(ASVO). De presentatie wordt verzorgd door mevr. Jacobs en mevr. van
Dijk.
U krijgt uitleg over vergeetachtigheid en over dementie.
Verder wordt uitgebreid gesproken over het omgaan met
mensen met dementie.

Locatie: De Grutterswei, Willemstraat 14, Oude Tonge.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur
De kosten van de middag zijn € 5,U bent van harte welkom.
Omdat het donderdag 25 mei Hemelvaartsdag is, sporten we op
Woensdag 24 mei.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
BINGO
Vrijdag 26 mei grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25
Aanvang 19:30 uur
De kosten zijn € 7, - met gratis koffie.
9 rondes + 1 extra ronde.
Het is voor iedereen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
De vakantieweek in ‘s-Heerenberg is van 28 mei tot 3 juni.
.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
FIETSMIDDAG
Woensdag 7 juni gaan we fietsen.
We gaan 13:30 uur van start vanaf Ebbe en Vloed richting HerkingenDirksland, waarbij we bij Restaurant `t Anker stoppen voor koffie of thee
met gebak.
Daarna richting Stad aan `t Haringvliet naar Manege Oost-Moer.

Daar krijgen we een rondleiding en om ± 17:00 uur een warme maaltijd.
Kipschnitzel, friet en salade.
De kosten voor deze middag zijn € 10,- voor leden en niet leden € 15,Het is ongeveer 35 á 40 km
Opgeven bij Lenie donderdag 1 juni vanaf 18:00 t/m 21:00 uur
tel. 642590 of per mail asvo.@telfort.nl
We zijn ongeveer om 19:00 uur thuis
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Heb u al op onze website gekeken, ga naar www.asvo-oostflakkee.nl

BINGO
Vrijdag 23 juni grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25
Aanvang 19:30 uur
De kosten zijn € 7, - met gratis koffie.
9 rondes + 1 extra ronde.
Het is voor iedereen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
Rabo Clubkas Campagne 2017
Ook in 2017 zet de Rabobank Het Haringvliet de Clubkas Campagne weer in
om verenigingen en stichtingen die in het werkgebied gevestigd zijn én een
verenigingsrekening hebben bij de Rabobank, te ondersteunen.

Zoals u al gemerkt hebt, hebben wij voor onze Algemene Senioren Vereniging
Oostflakkee nu ook een rekening bij de Rabobank om onze financiële zaken
te kunnen regelen.
Met uw medewerking kunnen we onze clubkas dus versterken om leuke
dingen te kunnen ondernemen, mits u een rekening hebt bij de Rabobank.
Hoe meer stemmen op onze vereniging des te meer geld mogen wij ontvangen
van de Rabobank.
Vanaf 1 september kunt u uw stem uitbrengen op onze vereniging.
Over hoe dit in zijn werk gaat ziet u in de volgende nieuwsbrief. Verder
nieuws over deze Rabobank Clubkas Campagne kunt u aantreffen op de
website van de Rabobank. www.rabobank.nl/hhv

