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SINTERKLAASVIERING
Op woensdag 4 december vieren we het feest van Sinterklaas in de
Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
We vieren het dit jaar met een sinterklaasbingo. Het eerste boekje ontvangt u
gratis. Voor een eventueel tweede boekje betaalt u 5,00. We doen ook nog twee
superrondes á € 1,00.
2 x koffie/thee zijn gratis. Overige drankjes voor eigen rekening.
Sinterklaas zal ook nog even bij ons langs komen.
Vanwege de beschikbare ruimte en het
aanbieden van een aardigheidje aan de
leden is het van belang dat u zich van
tevoren even aanmeldt.
Aanmelden per e-mail
h.zonneveld39@hotmail.com of
telefonisch maandag 2 december van
19.00 tot 21.00 uur bij Herman Zonneveld,
tel. 0187630098.
De financiële bijdrage is voor leden € 2,00, te voldoen bij binnenkomst.

Heeft u al op onze website gekeken?
De foto’s van de Chinese maaltijd
staan er inmiddels ook op.
Ga naar www.asv-oostflakkee.nl

KERSTVIERING
Op zaterdag 21 december houden we onze
kerstviering met een warm en koud buffet
in de Grutterswei, Willemstraat 14, 3255BS
Oude-Tonge.
Aanvang 17.30 uur. Zaal open 16.00 uur.
Om 16.30 uur opening door onze voorzitter Wim Koert, gevolgd met een
optreden van het KERSTKINDERKOOR uit Oude-Tonge o.l.v. van
Nelleke Bruggeman.
Na het optreden van het Kerstkinderkoor openen we de avond met een glaasje
glühwein.
Om 17.30 uur vangen we aan met het warm en koud buffet.
Het drankenbuffet is geopend vanaf 17.30 uur tot 19.00 uur.

KERSTMENU
- Tomaten crème soep

Voorgerechten buffet
- Serrano Ham met 3 soorten meloen
- Carpaccio met rucola, grana padano, pijnboompitjes en een
basilicum olie

Salade buffet

Warme gerechten

- Rundvlees Salade
- Pasta Salade met kip
- Griekse Salade

- Indische kipdijsaté in saus
- Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus
- Ossehaaspuntjes in peperroomsaus
- Stoofpeertjes
- Gebakken aardappeltjes
- Aardappelgratin

Stokbroodbuffet
- Diverse soorten (stok)brood met
kruidenboter en Aioli

Dessert en
ter afsluiting een kopje koffie of thee.

De avond zal worden besloten met een concert door het DUO VOCI ,
bestaande uit Joke Heijligers-van Hooff en
Margreet van Maanen-Pals en het
OECOMENISCH KOOR GOEREEOVERFLAKKEE o.l.v. Henk Oosthoek. Het
Oecumenisch Koor is samengesteld uit zangers en
zangeressen van diverse kerkgenootschappen op
Goeree-Overflakkee. Ze treden ook regelmatig op
met de Maascantorij rond Kerstmis en Pasen.
De kosten: voor leden € 22,50 en voor niet leden €
35,00. Dit is inclusief een drankarrangement.
We worden hierbij gesponsord door
VoordeOuderen, onze sponsoren en de opbrengst van de RABOBank Clubkas
Campagne 2019.

Aanmelden bij Herman Zonneveld per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of
telefonisch op dinsdag 10 december tussen 19.00 en 21.00 uur tel. 630098.
Betaling voor vrijdag 13 december op bankrekeningnummer NL22 RABO
0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.

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
In verband met de kerstdagen, dit jaar op woensdag en donderdag is er géén
oudejaarsbingo op vrijdag 27 december.

SPELMIDDAGEN
Deze maand is er maar 1 spelmiddag en wel op dinsdag 10 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.
Uw bijdrage slechts 3,50 euro inclusief 2x koffie/thee.

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN JANUARI 2020
Donderdag 9 januari nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei.
Woensdag 15 januari bingo bij Colors at Home Kroon aan de Energiebaan 2 in
Oude-Tonge.
Vrijdag 31 januari grote bingo.

VERENIGINGSDAG
Op zaterdag 9 november waren we aanwezig op de
verenigingsdag in de Grutterswei. Een initiatief van de
Dorpsraad en de SRGO. Hierbij vertoonden we een filmpje
met de doelstellingen en activiteiten die we zoal
organiseren. Ook konden de bezoekers raden naar de prijs
van een boodschappenmand. Het juiste bedrag € 44,96
werd op 4 centen na geraden door mevr. C.v.d. Putte en de
heer A. Berrevoets.
Na loting was mevr.v.d. Putte de gelukkige en de heer
Berrevoets kreeg een kleinere boodschappenmand.
Deze dag leverde ons 7 nieuwe leden op. Fantastisch!

