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SINTERKLAASVIERING
Op woensdag 5 december vieren we het feest van Sinterklaas in
Partycentrum de Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
We vieren dit o.a. met de vertoning van 3 korte films die gemaakt zijn
door de heren Thomas Kik en Janus Smeets tijdens onze dagreizen.
Muzikaal worden we bezig gehouden door Hans Schild op zijn
keyboard en we spelen ook nog een paar spelletjes bingo.
Wellicht vindt Sinterklaas ook nog even de tijd om langs te komen.
Vanwege de beschikbare ruimte en
het aanbieden van een aardigheidje
aan de leden is het van belang dat u
zich van te voren even aanmeldt.
Aanmelden per e-mail
h.zonneveld39@hotmail.com of
telefonisch dinsdag 27 november
van 19.00 tot 21.00 uur bij
Herman Zonneveld, tel. 630098.
De financiële bijdrage is voor leden € 2,00, te voldoen bij
binnenkomst.
Heeft u al op onze website
gekeken?
Ga naar www.asv-oostflakkee.nl

KERSTVIERING
Op zaterdag 22 december houden we onze kerstviering met een
warm en koud buffet in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255BS
Oude-Tonge. Aanvang 17.00 uur. Zaal open 16.30 uur.
Om 17.00 uur openen we met een optreden van het

KERSTKINDERKOOR uit OudeTonge o.l.v. van Nelleke Bruggeman.
De avond zal worden besloten met een
concert door het DUO VOCI , bestaande
uit Joke Heijligers-van Hooff en Margreet
van Maanen-Pals en de gemengde
zangvereniging ADVENDO o.l.v.
Cariene Groen-Zwart met begeleiding van
Martien de Vos aan de piano en
Janneke van den Berg-Bos op dwarsfluit.
De kosten: voor leden € 20,00 en voor niet leden € 30,00.
Dit is inclusief een drankarrangement.
We worden hierbij gesponsord door het Nationaal Ouderenfonds en de
opbrengst van de RABOBank Clubkas Campagne 2018.

Aanmelden bij Herman Zonneveld per e-mail
h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op dinsdag 11 december
tussen 19.00 en 21.00 uur tel. 630098.
Betaling voor vrijdag 14 december op bankrekening nummer NL22
RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.
Verdere informatie ontvangt u binnenkort in een envelop!

KERSTBLOEMSTUK

Aanmelden kan ook telefonisch via 0187-645277.
De workshop staat onder leiding van Larissa.

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.

OUDEJAARSBINGO
Vrijdag 28 december al weer de laatste grote bingo van dit jaar bij stichting
ZIJN aan de Bernhardstraat 25 in
Oude-Tonge.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
De kosten zijn € 7, - met 1x gratis koffie/thee.
9 rondes + 1 extra ronde.
Iedereen is welkom.

SPELMIDDAGEN
Deze maand is er maar 1 spelmiddag en wel op dinsdag 11 december 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.

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN JANUARI 2019
Woensdag 9 januari nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei.
Woensdag 23 januari themamiddag
Vrijdag 25 januari bingo.

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

