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BINGO
Woensdag 7 maart bingo in de FIOS kantine, Kloo.
Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur
De kosten 5,00 euro incl. een kopje koffie/thee.

SPELMIDDAGEN
Ook op dinsdag 6 en 20 maart is het weer spelmidd

de ASVO

Het is zo ver! Als u een rekening heeft bij de RABO Bank heeft u vorige een
brief ontvangen met uw stemcode. Hiermee kunt u 3 stemmen uitbrengen op uw
favoriete clubs. Maximaal 2 op dezelfde vereniging. Let wel, u heeft tot 10 april
hiervoor de gelegenheid. Helpt u ons door op onze vereniging te stemmen
waardoor we weer activiteiten voor u kunnen organiseren. Vorig jaar hebben we
ruim 300 euro mogen ontvangen en ons streven is dit bedrag minstens te
evenaren.
U gaat naar website www.rabobank.nl/hhv en dan naar het bericht over Clubkas
Campagne. Klik op de foto van de Clubkas Campagne en u kunt stemmen.
Heeft u geen internet dan kunt u even contact opnemen met Lenie van den
Berge-Soeteman, tel. 0187642590 of Herman Zonneveld, tel. 0187630098.
Met uw stemcode kunnen wij u dan helpen. Bij voorbaat dank!

BINGO
Woensdag 4 april bingo in het Multi Functioneel Centrum.
Adres: Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat.
We spelen 5 rondes voor 5 euro, inclusief koffie/thee + 1 extra ronde.
Mooie prijzen van Vakslager Buth, Emté Supermarkt Ooltgensplaat en
Eibaar.
U bent welkom vanaf 13.30 uur.
Aanvang 14.00 uur.
Iedereen is welkom!

BINGO
Vrijdag 27 april 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
Iedereen is welkom!

SPELMIDDAGEN
Ook op dinsdag 3 en 24 april is het weer spelmiddag 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.

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 0187-642590.
Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop.

THEMA: WAT LEEFT ER ZOAL IN DE DUINEN?
Presentatie door Jan Bervoets met prachtige natuuropnamen.
Op dinsdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Grutterswei.
Kosten € 5,00 inclusief koffie/thee. Iedereen is welkom.

Museum Plus Bus
Dinsdag 15 mei gaan we met de Museum Plus Bus op reis naar het
Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Gesponsord door de deelnemers
aan de Bank Giro Loterij.
Speciaal voor mensen die zelf door hun leeftijd en/of lichamelijke conditie niet
meer in de gelegenheid zijn musea te bezoeken. In principe vanaf 70 jaar.

PROGRAMMA
Vanaf 9.00 uur kunt u plaatsnemen in de bus die om 9.30 uur zal vertrekken
vanaf de Grutterswei.
Aankomst Noordbrabants Museum om 11.00 uur.
Om 11.30 uur koffie. Rondleiding om 12.00 uur.
Lunchen doen we om 13.15 uur in de Museum Brasserie.
Het menu: Soep van de dag. 2 Zachte broodjes met Jheronimus Bos kaas en
kalkoenfilet. Koffie en thee. Melk en jus d’orange.
Na de lunch heeft u tot 15.00 uur gelegenheid tot zelfstandig rondkijken.
15.00 uur vertrek uit het Noordbrabants Museum. 15.30 uur vertrekt de bus.
Aankomst in Oude-Tonge om 17.00 uur.
Er kunnen maximaal 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel boven in de bus
geplaatst worden. Géén scootmobiel. Maximaal 16 opvouwbare rollators en
opvouwbare rolstoelen kunnen onder in de bagageruimte worden vervoerd.
Het maximaal aantal deelnemers is 45 personen. Busreis en entree zijn gratis!
De kosten van de lunch bedragen 10,00 euro te voldoen voor 5 mei op
bankrekening NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.
Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op 26 april
van 19.00 tot 21.00 uur, 0187-630098.

