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Museum Plus Bus  
 

Vrijdag 15 maart gaan we weer met de Museum Plus Bus op reis. Dit keer naar 

het Gemeentemuseum in Den Haag. Gesponsord door de deelnemers aan de 

Bank Giro Loterij. 

Speciaal voor mensen die zelf door hun leeftijd en/of lichamelijke conditie niet 

meer in de gelegenheid zijn musea te bezoeken. In principe vanaf 70 jaar. 

PROGRAMMA 

Vanaf 9.15 uur kunt u plaatsnemen in de bus die om 9.45 uur zal vertrekken 

vanaf de Grutterswei. 

Aankomst Gemeentemuseum om 11.15 uur. 

Koffie en lunch in Restaurant Gember om 11.45 uur. 

De Museum Plus Bus Lunch bestaat uit 2 belegde zachte broodjes en 1 

krentenbol. Koffie en thee. Melk en karnemelk. 

Om 12.45 uur wandelen we van Gember naar het Gemeentemuseum. 

Rondleiding om 13.00 uur. 

Vanaf 14.00 uur gelegenheid tot zelfstandig rondkijken. 

15.00 uur vertrek uit het Gemeentemuseum.  Om 15.30 uur vertrekt de bus. 

Aankomst in Oude-Tonge om 17.00 uur. 



Er kunnen maximaal 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel boven in de bus 

geplaatst worden. Géén scootmobiel. Maximaal 16 opvouwbare rollators en 

opvouwbare rolstoelen kunnen onder in de bagageruimte worden vervoerd.    

Het maximaal aantal deelnemers is 45 personen. Busreis en entree zijn gratis! 

De kosten van de lunch bedragen 10,00 euro, (incl. 1 euro fooi buschauffeur), te 

voldoen voor 5 maart op bankrekening NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. 

Oostflakkee. 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op dinsdag 

26 februari van 19.00 tot 21.00 uur,  0187-630098. 

 

RABOBANK CLUBKAS 

CAMPAGNE 

 
Vergeet u niet te stemmen op onze club 

als u lid bent van de Rabobank tussen 

22 februari en 11 maart 2019. 

U mag 3 stemmen uitbrengen, waarvan 

2 op dezelfde club. 

Met uw stem steunt u onze eigen 

clubkas en dat is weer belangrijk bij het 

organiseren van de vele activiteiten van 

de Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee. 

Vorig jaar bereikten we het mooie bedrag van 512,48 euro. 

Dit mag best nog wat meer worden! 
 

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 Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500. 

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

 

BINGO  
 

Op speciaal verzoek van leden die liever     

’s-avonds niet meer de deur uitgaan. 

Woensdag 6 maart bingo in de Grutterswei. 

Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur  

De kosten 5,00 euro incl. een kopje 

koffie/thee. 

de ASVO 

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


 

SPELMIDDAGEN  

Ook op dinsdag 5 en 19 maart is het weer 

spelmiddag 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.  

 

THEMAMIDDAG: BELEVENISTAFEL 

 
Wellicht heeft u hem bij een bezoek aan Ebbe 

en Vloed wel eens zien staan de BelevenisTafel.  

 

Beste mensen van de seniorenvereniging,  

Op donderdag 21 maart bent u van harte welkom bij Onwijs. Wij zitten aan de 

Tramweg 13, in de buurt van de Praxis. Ons bedrijf bestaat al meer dan 25 jaar. 

We zijn ooit begonnen met het maken van educatieve software voor computers 

in het onderwijs. Daarom heten we ook Onwijs, we komen uit het onderwijs en 

we vinden het onwijs leuk wat we doen.  

Tegenwoordig maken we software voor grote touchtafels voor ouderenzorg, 

mensen met dementie, musea en bibliotheken. We zijn vooral bekend van de 

BelevenisTafel, die in veel verzorgingshuizen door heel Nederland en België te 

vinden zijn. Wat is nu zo’n touchtafel? Dat kunt u zelf komen uitproberen en 

ontdekken tijdens een middagje bij Onwijs.         

Graag tot ziens!                                   

Met een vriendelijke groet van,  

Edith Zuiderent en Remco de Korte, 

oprichters van Onwijs. 

Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. 

In verband met beperkte ruimte tel. 

aanmelden dinsdag 19 maart tussen 

19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld 0187-630098 of per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com . Als u geen vervoer heeft kunt u Daan de Vos 

bellen op 06-23161148. 
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BINGO 

   
Vrijdag 29 maart weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 

in Oude-Tonge.  

We spelen 10 rondes voor 7,50 euro, inclusief  

een kopje koffie/thee + 1 extra ronde.                                         

U bent welkom vanaf 19.00 uur. 

                                                       Aanvang 19.30 uur 

                                                       Iedereen is welkom! 

 

 

 

VOORLOPIGE PLANNING APRIL 
 

Woensdag  3 april Bingo Ooltgensplaat. 

Zaterdag 13 april Paasviering m.m.v. het Zeeuws klederdrachtkoor 

Vrijdag 26 april Bingo Oranjevereniging 

Vrijdag 26 april Bingo. 

Spelmiddagen dinsdag 2 en 16 april 

Iedere donderdagmorgen sporten bij Dynamic Motion 

                              

 

 

Heeft u al op onze vernieuwde 

website gekeken?                          

Ga naar www.asv-oostflakkee.nl  

of Google asv-oostflakkee 
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