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PAASVIERING 

 
Vrijdag 12 april is de Paasviering in de 

Grutterswei te Oude-Tonge.                                                    
 

De zaal gaat open om 17.30 uur. 

Om 18:00 uur wordt een drankje uitgeserveerd, 

gevolgd door het welkomstwoord van de voorzitter, de heer Wim  Koert. 
 

Menu van het Paasbuffet:       
 

Groentesoep 

Krentenbrood met spijs (voor ieder 1) 

Diverse soorten brood en broodjes, (hard en zacht) 

Rundvleessalade en kipkerriesalade 

Roerei  

Boter 

Diverse soorten broodbeleg: o.a. beenham en andere soorten ham, rookvlees, 

kipfilet en kaas 

Diverse soorten zoet broodbeleg: hagelslag, jam, chocoladepasta en pindakaas  

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange. 

 

Na dit luxe Paasbuffet volgt er een optreden van het Shanty- en zeemanskoor 

SINT ADOLFSKOOR uit Den Bommel. Het is een populair koor op oostelijk 

Goeree-Overflakkee. Optredens op braderieën en feesten, maar ook bij 

herdenkingen en in verzorgingsinstellingen. Het koor wordt geprezen om zijn 

brede repertoire: ruim 60 zeemans- en shantynummers maar ook vaderlandse 

liederen. Het koor heeft een twintigtal zangers en een enthousiaste dirigent. Ze 

repeteren eens in twee weken op woensdagavond en treden zo'n 12 keer per jaar 

op.  

Aanmelden bij Herman Zonneveld per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of 

telefonisch op dinsdag 2 april van 19.00 tot 21.00 uur 0187-630098.  
 

De kosten: Voor leden 20 euro en voor niet leden 25 euro. Te betalen voor 

woensdag 10 april op bankrekening NL22 RABO 0314 6579 59 t.n.v. Algemene 

Senioren Vereniging Oostflakkee. 

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


BINGO 
 

Woensdag 3 april bingo in M.F.C. ‘t Centrum Ooltgensplaat.           

Adres: Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. 

We spelen 5 rondes voor 5 euro, inclusief koffie/thee + 1 extra ronde. 

Mooie prijzen van Vakslager Buth, Coop van den Houten en Eibaar.  

 

U bent welkom vanaf 13.30 uur. 

Aanvang 14.00 uur.  

Iedereen is welkom! 

 

BINGO 

 

BINGO  

NB Op vrijdag 26 april is er dus géén bingo bij stichting ZIJN. 
 

SPELMIDDAGEN  

 
Ook op dinsdag 2 en 16 april is het weer 

spelmiddag in de Grutterswei. Op dinsdag 30 april 

is het al weer de laatste spelmiddag van het 

seizoen. Altijd leuk.                                               

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.  



MUSEUM PLUS BUS 

 
Vrijdag 15 maart zijn we met de museum plus bus onder maartse buien naar Den Haag 

geweest. Door de nieuwe Ketheltunnel 

van Delftland, meestal onder het 

maaiveld, gereden naar Den Haag. 

Maar de bus zat vol met gezellige 

mensen, vol verwachting waar we 

terecht zouden komen. 

Een stad vol van hoge gebouwen met 

bijnamen als het strijkijzer en 

skischans. De chauffeur was een 

Hagenaar dus werden we leuk bij 

gepraat. We reden  door de binnenstad, 

langs het paleis, ministeries en ambassades en het torentje van Rutte. Alleen werd het 

één keer krap aan voor de bus maar met voorzichtigheid kwamen we toch zonder 

krassen voor het gemeente museum. 

We kregen in het neven gebouw koffie en later lekkere belegde broodjes en een 

krentenbol, koffie en melk al naar believen. 

Toen naar het museum. Daar kregen we een 

toegangskaartje en konden onze jassen kwijt in de 

garderobe.  

We werden gescand en in groepen gedeeld groen, 

rood en wit voor de rondleiding. Hiervoor kregen een 

koptelefoon en een kastje voor het geluid, zodat we 

contact hadden met onze enthousiaste gids. Die ons 

vol vuur bij praatte over mode, schilderijen van 

Claude Monet en van onze Vincent van Gogh. De 

mooie foto’s van Erwin Olaf, bewegende foto’s. Een 

heel mooie middag. 

Terug gereden door het Westland vanwege de leraren 

demonstratie op het Malieveld. 

Al met al waren we rond 17.00 uur weer in Oude-Tonge. Met dank aan de organisatie 

van de Museum Plus Bus, de Bankgiro Loterij. 

Groetjes Cor en Ada Kik. 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

 
De opbrengst van de RABOBank Clubkas Campagne 2019 bedraagt € 445,09 voor 

onze clubkas. Bedankt alle stemmers op onze A.S.V. Oostflakkee!! 

 



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. 

 

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN MEI 
 

Woensdag 15 mei bingo in Achthuizen om 14.00 uur. 

Vrijdag 24 mei bingo Oude-Tonge 

Iedere donderdagmorgen sporten bij Dynamic Motion 

Themamiddag nog niet bekend. 

Vakantieweek naar de Eiffel in Duitsland van zondag 26 mei tot en met zaterdag 

1 juni. 

 

THEMAMIDDAG ONWIJS 
 

Op donderdag 20 maart waren we op uitnodiging van deze sponsor te gast bij 

ONWIJS op de Tramweg in 

Oude-Tonge. 

Na de welkomstkoffie met 

speciaal ONWIJS gebak werden 

we welkom geheten door 

directeur Edith Zuiderent die een 

overzicht gaf over het ontstaan 

van de belevenistafels en de 

betrokkenheid vanuit haar 

oorspronkelijke werk in het 

onderwijs. 

Inmiddels werken er ruim 30 

mensen in het bedrijf. 

Iedereen kon naar hartenlust aan de gang met de belevenistafels. Er staat er o.a. 

een in Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Een nuttige middag om kennis te maken 

met de mogelijkheden die er zijn om mensen  te stimuleren tot actie.   

 

 

Heeft u al op onze vernieuwde 

website gekeken? Foto’s van beide 

activiteiten op de website.                         

Ga naar www.asv-oostflakkee.nl  

of Google asv-oostflakkee 

 

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

