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BRIEF VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Na een lange zomer zonder bijeenkomsten van bestuur of leden ga ik toch proberen iets op
papier te zetten.
Het is de corona virus, ook wel genaamd COVID-19, die alles anders maakt. Wie had er ooit
aan gedacht dat we mondkapjes op gingen doen om te winkelen, ergens lekker op bezoek te
gaan of eens uit eten. Corona heeft alles in haar macht.
Voor onze leden is het lang wachten voor een bingo of de spelmiddagen in de Grutterswei.
Alle evenementen die gepland waren zijn gecanceld, zoals de
poteravond, de Chinese maaltijd, het sinterklaasfeest en de
kerstviering.
De vakantieweek met BTR Reizen kon ook niet doorgaan en staat
nu in de planning voor eind mei 2021.
Er is toch ook nog wel een fijn bericht want we zijn als bestuur
heel blij dat vele leden gestemd hebben op de ASVO bij de Rabo
Clubsupport. Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 573,61.
Het zullen andere feestdagen worden als andere jaren waardoor vele alleen zijn. Laten we aan
elkaar denken, een kaartje sturen of een belletje plegen.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat het bestuur voor de maand december voor de
leden doet.
We hopen dat er snel een bruikbaar vaccin beschikbaar komt, tot die tijd zullen we toch
geduld moeten hebben.
Als voorzitter wens ik u allen gezondheid
en blijf positief. En maar hopen op een
goed en mooi 2021 met familie, vrienden
en de Algemene Senioren Vereniging
Oostflakkee.
Met vriendelijke groet van uw voorzitter,
Wim Koert

DECEMBER 2020
Geen gezamenlijke activiteiten in deze bijzondere decembermaand. Maar dat betekent niet dat
er niets voor u georganiseerd wordt.
Deze week ontvangt u de kalender voor het jaar 2021 van de Algemene Senioren Vereniging
Oostflakkee bij u thuis.
Op woensdag 16 december wordt een attentie bij
u thuisbezorgt voor de kerstviering.
Het past niet in de brievenbus.
Mocht u op deze dag niet in de gelegenheid zijn het in
ontvangst te nemen laat dit dan even weten:
Leden in Oude-Tonge aan Dicky Maliepaard via email secretariaat@asv-oostflakkee.nl of per telefoon
0187643500 op maandag 14 december.
Alle overige leden via e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch maandag
14 december 0187630098.
NB De kalenders voor de leden in Dirksland, Herkingen,
Melissant, Stellendam en Goederede worden tegelijkertijd
met de attentie op woensdag 16 december bij u
thuisbezorgd. Tenzij anders afgesproken.

Mede door de opbrengst van de Rabo Clubsupport zijn we in staat dit voor onze leden te
verzorgen. We zijn de Rabobank erkentelijk dat we ook dit jaar weer mee hebben mogen doen
met de Rabo Clubsupport.

SPORTEN
Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, Tramweg 25, OudeTonge. Gezellig en goed voor ons lichaam.
Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0630345002.
Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop.

WEBSITE
Heeft u al op onze website gekeken?
Ga naar www.asv-oostflakkee.nl

