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MOSSELAVOND   

 

Op vrijdag 17 november organiseren we weer een specialiteit van ons 

mooie eiland Goeree-Overflakkee, de mosselavond. 

Het programma ziet er als volgt uit:  

Om 17.30 uur welkomstdrankje. 

18.00 uur: Aanvang mosselavond inclusief een drankarrangement*              

De mosselavond omvat:        

Gekookte mosselen, frites, stokbrood met kruidenboter en sauzen.                                                              

*Vanaf 18.00 tot 19.45 uur mag u zelf uw bier, fris of wijn halen in 1 

van de koelbuffetten. Dit is in de prijs inbegrepen. 

IJscoupe. 

Koffie of thee. 

 

Live optreden van Acoustic4Fun.                                                     

Het thema is Golden Oldies. 

 

In Partycentrum de Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge.                      

Aanvang 18.00 uur. Zaal open 17.15 uur.          

Entree voor leden € 20,00 en niet leden € 25,00.   

  

Aanmelden telefonisch dinsdag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur 

bij Herman, tel. 630098 of per e-mail h.zonneveld39@upcmail.nl 

mailto:h.zonneveld39@upcmail.nl


 

 

SPELMIDDAGEN 

Ook op dinsdag 31 oktober is het spelmiddag, en vervolgens 7 en 21 

november 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.  

BINGO  

 
Woensdag 1 november om 14.00 uur in de FIOS kantine, Kloosterstraat 

10 in Achthuizen. De kosten 5,00 euro incl. een kopje koffie/thee. 

 

Vrijdag 24 november weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de 

Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

De kosten zijn € 7, - met gratis koffie/thee. 

9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

__________________________________________________ 

 



 

 

      Klassieke 

Muziek Middag  

 

“ Jong voor Oud” 

Live optreden van jonge prijswinnaars  

van het Prinses Christina Concours 

 

Dinsdag 14 november 2017   

Aanvang 14.30 uur          Koffie/thee vanaf 14.00 uur.                           

          Entree € 2,50 incl. koffie/thee        

 Locatie: Restaurant Ebbe en Vloed 

 

Aanmelden: ASVO bij Herman Zonneveld 7-11-2017 van 18.00 

tot 21.00 uur tel. 630098 of  h.zonneveld39@upcmail.nl 

 

mailto:h.zonneveld39@upcmail.nl


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 642590. 

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

__________________________________________________ 
 

ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 

Onder voorbehoud spelmiddag op 12 december, 7, 14, 21 en 28 

december sporten. 16 december kerstviering met 2 koren en 29 

december grote Oudejaarsbingo.   
________________________________________________________   

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

 

 

DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE 2017 

 

Dankzij uw stem hebben we het mooie bedrag van  € 303,56 mogen 

ontvangen op onze rekening. Waarvoor onze hartelijke dank. 

 

 

 

http://www.asv-oostflakkee.nl/

