A.S.V. OOSTFLAKKEE
Nieuwsbrief nr. 9 oktober 2019
POTERAVOND
Op zaterdag 12 oktober organiseren we weer de specialiteit van ons mooie
eiland Goeree-Overflakkee, de poteravond.
Ontvangst met een welkomstdrankje.
Het menu: Poters met spek, piccalilly, mayonaise en/of stroop.
Een Slaatje. Stokbrood met kruidenboter.
Een glaasje drank naar keuze.
Dessert
Koffie of thee.

In Sportcentrum de Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge.
Zaal open 17.00 uur.
Aanvang 17.30 uur.
Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of eventueel nog
telefonisch vrijdag 4 oktober van 19.00 tot 21.00 uur bij Herman Zonneveld,
tel. 630098.
De financiële bijdrage is voor leden € 15,00 en niet leden € 20,00, te voldoen
voor woensdag 9 oktober op bankrekeningnummer NL22RABO0314657959
t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.
Op deze poteravond zullen we muzikaal worden onderhouden door toetsenist
Renie Bal, als zodanig ook bekend van het Bruinisser Visserskoor. Hierbij is
er ruimschoots de mogelijkheid om te dansen. Van eventuele bezoekers die
later komen, alleen om te dansen, vragen we een bijdrage van € 5,00.

SPELMIDDAGEN
Na de zomerpauze starten we deze maand weer met de 2 wekelijkse
spelmiddagen op dinsdag 8 en 22 oktober 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 3,50 euro inclusief 2x koffie/thee.

BINGO
Woensdag 16 oktober organiseren we weer onze
bingomiddag in Achthuizen.
Locatie: Het Buurthuus in de Kloosterstraat.
Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur
De kosten 5,00 euro incl. een kopje koffie/thee.
Bovendien nog 1 extra ronde. Iedereen is welkom

SPORTEN
Op donderdag gaan we weer iedere week sporten 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 0187-643500.
Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop
Gratis kunt u een keer meedoen!

VAKANTIE REUNIE 2019
Donderdag 17 oktober vindt er een reünie plaats van de zeer geslaagde
vakantie in hotel Am Park Stadtkyl in
Duitsland. Behalve praten over deze
vakantie kunt u ook genieten van de
beelden die geschoten zijn en krijgt u
alvast een voorproefje van de
vakantieweek 2020 in Ootmarsum.
Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13,30 uur.
Locatie: De Grutterswei.

BINGO
Vrijdag 25 oktober weer een grote bingo in het Infocentrum aan de
Bernhardstraat in Oude-Tonge.
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.
We spelen 10 rondes voor € 7,50 met een
gratis kopje koffie/thee.
Bovendien nog een 1 extra ronde.
Iedereen is welkom.

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl
KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG
Dinsdag 12 en 26 november spelmiddag in de Grutterswei.
Vrijdag 15 november Chinese maaltijd
Dinsdag 19 november Klassieke Muziekmiddag in samenwerking met Ebbe en
Vloed en de Zonnebloem.
Vrijdag 29 november Sinterklaasbingo in het Infocentrum.

CHRISTEL DE LAAT, CULTURELE WEEK OOLTGENSPLAAT
Een doorbraak van deze Bourgondische comédienne uit Schijndel. Bekend van
Omroep Brabant, de Jopie Parlevlietshow van
Richard Groenendijk en van Toren C. Maar
bovenal heeft Christel de afgelopen twee
theaterseizoenen de lachspieren van het
theaterpubliek zodanig goed opgewarmd dat
een vervolg niet kon uitblijven. Heeft u geen
vragen? Geen probleem. Christel heeft er zelf
des te meer. Waarom kussen we elkaar bij een
ontmoeting drie keer? Waarom is koffie en
thee bestellen tegenwoordig zo’n gedoe?
Waarom moeten we steeds zoveel keuzes
maken? Geen wereldproblemen maar
alledaagse zaken die vragen opwerpen.
Wanneer? Donderdag 28 november om
20.00 uur in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12,
Ooltgensplaat. Kaarten kosten € 12,50. Maar
speciale ASVO prijs €. 9,00. Kaarten bestellen vóór 15 oktober bij Herman
Zonneveld e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of tel. 0187-630098. Betalen bij
afgifte kaarten.

