
                                                A.S.V. OOSTFLAKKEE 

 
Het gaat goed met de nieuwe vereniging, 250 leden Mevr.van der Sluis  
was de 250 e lid en werd verrast met een bloemetje.   
 Op internet is inmiddels onze website in gebruik :   
 www.asv-oostflakkee.nl  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SPELMIDDAG 
 
LET OP nieuwe locatie 
Dinsdag 24 januari in de Pastorie aan de Voorstraat 15. 
We beginnen om 13:30 tot 16:00 uur. 
De kosten voor de middag zijn € 4, - incl. koffie/thee 
Het is ook voor niet leden. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

BINGO 
 
Vrijdag 27 januari grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 
Aanvang 19:30 uur 
De kosten zijn € 7, - met gratis koffie. 
9 rondes + 1 extra ronde. 
Het is voor iedereen. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

BINGO 
 
Woensdag 15 februari bingo in Achthuizen 
Aanvang 14:00 uur 
Locatie: Fios kantine 
De kosten € 5, - p.p. 
Het is voor leden en niet leden 
 



TONEELAVOND 
 

Zaterdag 18 februari 2017 in de Grutterswei. 
 

Dit jaar treedt voor ons weer op de Toneelvereniging uit 
Stad aan`t Haringvliet. 

 
Opening door de voorzitter van de ASV Oostflakkee 

 
Blijspel in 3 bedrijven  met de titel 

 

”Opa apestaartje .nl” 
 

In de pauze verkoop van de loten, we hebben weer leuke prijzen. 
 

Aanvang 20:00 uur Zaal open 19:30 uur 
Toegang € 10:00 

 
Aanmelden bij Lenie van den Berge tel. 642590. Of per mail 

kees.lenie@telfort.nl 
Idereen is van harte welkom 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

THEMAMIDDAG 
 
Woensdag 1 maart themamiddag van het RODE KRUIS bij Stichting 
Zijn, Bernhardstraat 25. 
We gaan om 12:00 uur aan de erwtensoep met brood, 
gesponsord  door Mevr. Cobie van Schelven 
Daarna thema RODE KRUIS 
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    Zelfredzaamheid 

Het Rode Kruis helpt mensen sterker en zelfredzamer te worden in 

noodsituaties, van kleine ongelukken in en rond het huis tot een ramp. 

Eén op de vijf Nederlanders is op de één of andere manier verminderd 

zelfredzaam. In een noodsituatie lopen zij meer risico dan anderen. Het 

Rode Kruis helpt deze kwetsbare groepen bij het vergroten van 

risicobewustzijn, bij het aanleren van vaardigheden om een noodsituatie 

beter te doorstaan en bij het opbouwen van een netwerk zodat zij in een 

noodsituatie niet alleen komen te staan. 

Workshop Risico's in en om het huis .Voor wie? 

Deze workshop is voor iedereen die (beter) voorbereid wil zijn op 

mogelijke kleine (en grotere) rampen in en om het huis. Doel. 

De workshop Risico’s in en om het huis richt zich op het bewust worden 

van mogelijke risico’s in en om het huis en het aanreiken van 

handelingsperspectieven. Wat gaan we doen? 

In deze workshop gaan we aan de slag met mogelijke risico’s die thuis of 

dichtbij huis (en ook op het werk) aanwezig zijn. Het gaat om incidenten, 

die een gevaar of bedreiging zijn voor jezelf of directe omgeving. Wat 

‘doet’ dit met je, als je in zo’n situatie komt? Hoe kun je de risico’s ervan 

beperken? 

Aan het eind van de bijeenkomst:  

 Ben je je bewust van wat er ‘mis kan gaan’ 
 Heb je op een rijtje hoe je je daarop kan voorbereiden 
 Kun je een ‘persoonlijk noodplan’ opstellen 

De kosten van de middag zijn € 5,- p.p. 
Opgeven dinsdag 21 februari bij Lenie tel. 642590 of per mail 
kees.lenie@telfort.nl 
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Woensdag 8 MAART GAAN WE EEN DAGJE UIT 
 
We gaan naar een gezellig restaurant in Made in Brabant waar we om 
10:45 uur ontvangen worden met een kopje koffie of thee met iets lekkers,  
2e kopje zelf bestellen en betalen. 
  
Om 11:00 uur volgt een leuke modeshow ⁿ terug in de tijd ⁿ verzorgt door 
Fasihion Plus.( waaraan de senioren zelf kunnen deelnemen). 
 
12:00 uur : Stampotten maaltijd 
Als men een dessert erna wil hebben kan dat tegen meerprijs. 
 
13:00 uur Modeshow dit word op een leuke manier gepresenteerd. 
14:00 uur : kleine verloting 
14:00 -15:30 uur shoppen en gezellig samen zijn in de zaal met  
achtergrond  muziek. 
 
We vertrekken om 9:00 uur vanaf de RABO bank  Emmastraat in  
Oude Tonge. 
 
U kunt zich opgeven dinsdag 21 februari vanaf 18:00 tot 21:00 uur 
Bij Lenie 642590 of per mail kees.lenie@telfort.nl 
 
De kosten voor deze dag zijn € 30, -p.p. 
Overmaken op bank nr. NL22RABO0314657959 t.n.v. 
A.S.V.Oostflakkee voor 27 februari 
 
We zijn ongeveer 17:00 weer in Oude Tonge 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Woensdag 22 maart bingo bij Fa. Kroon tapijt vinyl en gordijnen 
Vrijdag 7 april paasmiddag/avond 
Meer in de volgende nieuwsbrief 
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