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CHINESE MAALTIJD 

Op vrijdag 15 november organiseren we ter afwisseling voor de eerste keer een 

Chinese maaltijd in de Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge.  

Het menu zal bestaan uit een Chinees buffet 

met: 

Bami en Nasi 

Saté 

Verschillende Chinese hapjes 

Verschillende Chinese gerechten 

Zaal open om 17.30 uur.                 

Aanvang Chinese maaltijd inclusief drankenbuffet om 18.00 uur na opening 

door de voorzitter.                                          

Het drankenbuffet is van 18.00 tot 19.30 uur en zal bestaan uit bier, wijn en 

frisdrank.  

Om 19.30 uur IJs coupe als dessert. 

Om 20.45 uur Koffie of thee.  

Vorig jaar hadden we tijdens de 

poteravond voor het eerst een heuse terug-

in-de-tijdquiz. Ook deze avond zullen we 

weer een terug-in-de-tijdquiz presenteren. 

Quizmaster Tim Jochems haalt alles uit de 

kast om jullie een avond vol amusement te 

bezorgen. 

Er zal ook nog een verloting plaatsvinden. 

 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of op woensdag 6 

november tussen 19.00 en 21.00 uur 

 

De financiële bijdrage is voor leden € 22,50 en niet leden € 35,00, te voldoen 

voor dinsdag 12 november op bankrekeningnummer NL22RABO0314657959 

t.n.v. A.S.V. Oostflakkee. 

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


 
 

 

       

   

        

   

              

Live Music Now Concert 

BABYLON QUARTET 
 

Leonid Nikishin, viool, 

Danielle Daoukayeva, viool,      

Kellen McDaniel, altviool 

en William McLeish cello 

 

                     

Dinsdag 19 november 2019   

Aanvang 14.30 uur          Koffie/thee vanaf 14.00 uur.                           

          Entree € 2,50 incl. koffie/thee        

 Locatie: Restaurant Ebbe en Vloed 

Aanmelden bij Herman Zonneveld donderdag 14 november van 

19.00 tot 21.00 uur tel. 630098 of  h.zonneveld39@hotmail.com

 of 

De Zonnebloem bij Tonnie Kagchelland donderdag 14 november 

van 19.00 tot 21.00 uur tel. 642414 of tonniekag@hotmail.com 



KALKAR DAGREIS 

Dagreis naar Kalkar met A.S.V. Oostflakkee. Er gingen 51 personen mee. We 

vertrokken om 8.00 uur met Sjaak Mulder als chauffeur, Om 9.30 uur kregen we 

koffie of thee in de bus. Er waren nogal wat files onderweg, maar om 11.10 uur 

kwamen we aan in Kalkar Er waren 10 bussen uit heel het land. Bij binnenkomst 

kregen we allemaal een lootje en werden ontvangen met koffie/ thee en heerlijk 

gebak. Bij de loterij gingen er 5 (super)prijzen uit, waaronder een weekend 

Kalkar. Leuk hoor. 

Dan een heerlijk koud en warm buffet, gevolgd door een optreden van de 

Limburger Buben, met Duitse schlagers en Tiroler nummers.                        

Ruud Kappelhof zong en speelde op zijn Steyerische Accordeon. 

Dan nog een bakkie met wat lekkers en hardlopen naar de bus want er viel een 

plaatselijk regenbui. Op naar restaurant Heeren van Montfoort voor de 

afsluitende koffietafel en op tijd de bus weer in want we moesten voor 21.00 uur 

voorbij de N59 zijn i.v.m. afsluiting wegens werkzaamheden. Al met een 

gezellige dag! Gerda Visser. 

 

SPELMIDDAGEN 

Spelmiddagen voor de maand november:  dinsdag 5 en 26 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 3,50 euro inclusief 2x 

koffie/thee. 

 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl 

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


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! 

 

BINGO  

 
Vrijdag 29 november 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. 
  

 

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Woensdag 4 december sinterklaasviering in de Grutterswei.  

Dinsdag 10 december spelmiddag in de Grutterswei                                                                               

Zaterdag 21 december Kerstviering in de Grutterswei.                                                                             
Vrijdag 27 december i.v.m. de kerstdagen geen bingo.                                        

Woensdag 8 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie                    

BESTUURSMEDEDELING 

Als u per 1 januari 2020 uw lidmaatschap van de Algemene Senioren 

Vereniging Oostflakkee wilt beëindigen dient u dit voor 1 december schriftelijk 

of per e-mail kenbaar te maken bij H.M. Zonneveld, Steigerdijk 11-6, 3257LP 

Ooltgensplaat of h.zonneveld39@hotmail.com 

A.S.V.  OOSTFLAKKEE 300ste LID 

Tijdens de poteravond van zaterdag 12 

oktober hebben we ons 300ste lid mogen 

verwelkomen in de persoon van Plonie van de 

Tonnekreek. 

Van harte welkom en een fijne tijd toegewenst 

bij de A.S.V. Oostflakkee. 
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