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De maatregelen die op de persconferentie van vrijdag 12 november door premier Mark Rutte 

en minister Hugo de Jonge zijn aangekondigd hebben tot gevolg dat de viering van het 5-jarig 

jubileum van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee moet worden uitgesteld. Dit 

feest stond gepland op vrijdag 26 november in de Grutterswei en valt dus binnen de 

vastgestelde termijn van 3 weken. Het aantal aanmeldingen voor het feest is de 

honderdtwintig gepasseerd en velen hebben ook reeds betaald. De verwachting is dat we ons 

jubileumfeest met warm en koud buffet en het optreden van Zeeuwse Sien en Monty op 

vrijdag 28 januari 2022 alsnog mogen vieren. De aanmeldingen blijven gewoon staan en 

hoeven dus niet opnieuw aangemeld te worden. Mochten er mensen van af willen zien en hun 

reeds betaalde financiële bijdrage terug ontvangen dan kunnen ze dit even laten weten per e-

mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 0187630098. 

BINGO in de GRUTTERSWEI  
 

De voor Vrijdag 3 december geplande bingoavond in de Grutterswei kan door deze 

maatregelen eveneens niet doorgaan en komt te vervallen. Verplaatsen naar een ander tijdstip, 

bij voorbeeld naar de woensdagmiddag kan hier op dit moment helaas niet. 

BINGO in ’t CENTRUM  
 

In de plaats hiervan organiseren we op Woensdag 8 december de bingomiddag in ’t Centrum 

in Ooltgensplaat. Het wordt een zogenaamde grote bingo. Dit houdt in 10 rondes plus een 

superronde. Uw financiële bijdrage, € 10,00 per boekje per persoon, inclusief de superronde 

en 2x koffie/thee. Een tweede boekje kost 

slechts € 5,00 per persoon. Een tweede kaartje 

voor de superronde € 1,00. Voor een 

eventueel derde boekje is het ook € 5,00 en € 

1,00 voor de superronde. Plaats van handeling 

zal zijn MFC ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 

in Ooltgensplaat. Vanaf 13.30 uur bent u 

welkom. Aanvang 14.00 uur. We houden nog steeds rekening met de richtlijnen van de RIVM 

hoe die op dat moment ook mogen zijn. Mede vanwege het inrichten van de zaal in ieder 

geval aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch voor dinsdag 7 

december. Telefoon 0187630098.  
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SPELMIDDAGEN 

Dinsdag 7 december is er de laatste spelmiddag van dit jaar 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 deze maand nog € 3,50 euro inclusief 

1x koffie/thee. Voor de komende maanden zoeken we nog 

naar een oplossing.                                                                                                             

Gaarne even aanmelden bij Ada Kik per e-mail c.kik5@hotmail.com of telefonisch 641515. 

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Zaterdag 18 december Kerstviering. Informatie volgt zodra er meer zekerheid bestaat over 

de mogelijkheden i.v.m. de corona.                                                                                                  

Woensdag 5 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie.                                                               

Vrijdag 28 januari 2022 5-jarig Jubileum                 

Zondag 29 mei t/m zaterdag 4 juni 2022 vakantieweek in Duitsland met excursies naar o.a. 

Luxemburg  

BESTUURSMEDELINGEN 

Als u uw lidmaatschap van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee wilt beëindigen 

dient u dit voor 1 december op te zeggen, schriftelijk bij H.M. Zonneveld, Steigerdijk 11-6, 

3257LP  Ooltgensplaat, of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com  

Corona: Door het oplopen van de corona besmettingen is het mogelijk dat activiteiten 

beperkt moeten worden of zelfs vervallen. We zullen het volgende week wel vernemen bij de 

persconferentie en hopen er het beste van.  

WEBSITE 

Op onze website bij de FASv, uitgebreide informatie over kortingen 

bij de ziektekostenverzekeringen bij de diverse verzekeraars. Ook 

belangrijke informatie over regelgevingen en vergoedingen.          

Bezoek onze website 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 

U kunt gratis een keer meedoen!      
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