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PASEN 2021  

 
Helaas kunnen we door de Corona pandemie ook dit jaar nog geen Pasen vieren met elkaar.    

In plaats van een gezellig samenzijn in de Grutterswei 

ontvangen alle leden net als met de afgelopen Kerstmis een 

verrassing aan huis.  

Dit zal plaatsvinden op woensdag 31 maart.  

Op het hele eiland. (Tot in Goedereede!) 

Meestal in de loop van de morgen. Mocht u niet thuis zijn 

op deze dag laat dit dan even weten: 

 

Leden in Oude-Tonge aan Dicky Maliepaard via e-mail 

secretariaat@asv-oostflakkee.nl of per telefoon 

0187643500 op maandag 29 maart. 

 

Alle overige leden via  

e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch  

maandag 29 maart 0187630098. 

 

 

 

 

Informatie belastingaangifte 2020 

Voor alle leden die via de ASVO  hulp ontvangen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting 

2020 is inmiddels uitstel aangevraagd tot 1 september. Dit om besmetting met het Corona 

virus te voorkomen. Tegen die tijd zijn we allemaal voorzien van een prik!?   

 

WEBSITE 
 

Heeft u de legpuzzels al geprobeerd op onze website? 

Gemaakt van de foto’s op onze website. 

Heeft u al op onze website gekeken?  

       Ga naar www.asv-oostflakkee.nl 

mailto:secretariaat@asv-oostflakkee.nl
mailto:h.zonneveld39@hotmail.com
http://www.asv-oostflakkee.nl/


VAKANTIEWEEK OOTMARSUM 2021 

 
Voor de vakantieweek naar OOTMARSUM in 2021 is nu een 5daagse reis gepland van 

maandag 13 september t/m vrijdag 17 september 2021.  

Hierbij is de verwachting dat iedere 65plusser dan inmiddels is voorzien van 2 

BioNTech/Pfizer prikken en er geen 1,5 meter afstand overbodig is.  

                                 

Stadshotel Ootmarsum *** 

Stadshotel Ootmarsum is een 

gezellig en gastvrij familiehotel 

gelegen aan de rand van het leuke 

kunststadje Ootmarsum. Het is een 

warm en knus hotel. In de 

ontbijtzaal en restaurant kunt u 

heerlijk genieten van een goede 

verzorging. De hotelgasten komen 

graag samen in ‘de huiskamer’ of 

serre voor een kopje koffie, drankje 

en een leuk avondprogramma. 

De kamers zijn gezellig ingericht met zithoek en comfortabele bedden. De bijbehorende 

badkamer is functioneel ingericht en uitgerust met modern sanitair. Op uw kamer beschikt u 

verder over een televisie en een wekkerradio. De verdiepingen zijn per lift bereikbaar en er is 

een gezellig terras. 

 

De touringcar 

De reis wordt uitgevoerd met een luxe Keurmerk touringcar, welke u het volgende comfort 

biedt: verstelbare zitplaatsen met voetsteunen en cateringkleppen, klimaatbeheersing met 

airco, toilet, koelkast, koffiebar en installatie met radio, microfoon, cd en dvd. Uiteraard zal 

de reis uitgevoerd worden door een ervaren chauffeur tevens reisleider. 

 

Reisprogramma van dag tot dag                                                                                                                          

Maandag 13 september 2021: heenreis naar Ootmarsum 

’s Morgens om 09.30 uur vertrekt u uit en reist u comfortabel per luxe touringcar naar 

restaurant het Bonte Paard in Holten voor een heerlijk lunch. ’s Middags volgt uw chauffeur 

een mooie toeristische route over de Holterberg naar het Stadshotel in Ootmarsum, waar u in 

de middag al zult aankomen. Na de gebruikelijk incheck volgt ’s avonds een heerlijk diner. 

 

Dinsdag 14 september 2021; EmsFlower in Emsbüren 

Vandaag gaan we een dagje naar Duitsland voor een bezoek aan Emsflower in Emsbüren.  

Tegen 10.30 uur vertrek de bus vanaf uw hotel via een mooie toeristische route door Bad 

Bentheim naar Emsburen hier ligt het Nederlandse bloemenbedrijf Emsflower, waar u aan 

tafel gaat voor een heerlijke koffietafel vervolgen krijgt u een rondleiding in de grootste 

kwekerij van Europa van bloemen en planten teelt u krijgt u voldoende tijd om o.a. de 



tropische, vlinder, en cactustuinen te bezoeken. Daarnaast kunt u de productie van de 

kwekerij bezichtigen na dit bezoek gaan we weer naar Ootmarsum voor een heerlijk 3-gangen 

diner en leuke avond.   

Woensdag 15 september 2021: Landgoed Kaamps 

Na het ontbijt neemt uw chauffeur u meer naar Deurningen waar we ons in de ochtend melden 

op het Landgoed Kaamps. Op dit Landgoed wordt dagelijks kaas gemaakt, naast de boerderij 

is dit hele productieproces te zien. Uniek is hierbij de "Belevingsboulevard", op een 

bezoekersvriendelijke manier ziet u hier het proces van Gras tot Kaas. Na een hartelijke 

ontvangst met een kopje koffie wordt er een bedrijfsfilm vertoond gevolg door een 

rondleiding door het boerenbedrijf met een leuke kaasproeverij. Na een heerlijke lunch en het 

kijkje achter de schermen op dit moderne boerenbedrijf nemen we afscheid. ’s Middags 

volgen we weer een mooie toeristische route terug naar Ootmarsum, ’s Avonds heeft de kok 

van het Stadshotel weer zijn best gedaan voor een heerlijk diner. 

 

Donderdag 16 september 2021: Markt en glasblazerij in Ootmarsum  

Vandaag kunt u in alle rust Ootmarsum ontdekken. Op donderdag ochtend kunt u hier ‘op uw 

eigen houtje’ de wekelijkse markt bezoeken of een leuke ateliers en een museum bezoeken. 

Na de lunch in het hotel bezoeken we de bekende glasblazerij Hot Marks. Na een 

demonstratie glasblazen kunt u hier de winkel bezoeken. Na dit dagjes Ootmarsum gaat u ’s 

avonds weer aan tafel voor een diner.  

 

Vrijdag 17 september 2021: terugreis via Doesburg 

Na het ontbijt pakken we onze koffers en nemen afscheid. Maar, . . .   uw vakantie zit er nog 

niet op! 

Want uw chauffeur neemt u mee naar Doesburg. Hier gaat u aan tafel voor een heerlijke 

koffietafel en vervolgens vrije besteding. U kunt rustig even rondlopen en winkelen in het 

centrum van Doesburg maar u kunt ook een bezoek brengen aan museum De Roode Tooren. 

Dit kleine plaatselijke museum is gratis te bezoeken. Na dit bezoek zetten we koers richting 

Oude-Tonge. Maar voordat u hier terug bent gaat u eerst aan tafel voor een heerlijk 3-gangen 

afscheidsdiner.  

Aanmelden voor 15 mei 2021: 

Schriftelijk bij Wim Koert, 

Wilhelminastraat 39                                       

3255 BP Oude-Tonge                                

Of bij Ada Kik, per e-mail:   

c.kik5@hotmail.com 

Telefoon 0187-641515                                                                                                                                                                                                                                          

          

 

 

mailto:c.kik5@hotmail.com


Arrangementsprijs:   € 505,50 bij minimaal 35 personen. 

Toeslag 1-persoonskamer:       €   50,00 per kamer  

Bij prijs inbegrepen:  

  Vervoer per luxe touringcar, 

  Hotelverzorging op basis van “volpension”, 

   (logies, ontbijt, lunch/lunchpakketten, diner). 

  Kamers met douche, toilet en televisie. 

  bezoek Engelse glasblazerij (Nederlands gesproken) 

   bezoek EmsFlower in Emsbüren 

   bezoek Landgoed Kaamps  

   1x avond spel avond of 1x avond bingo 

  Gezellige avond met livemuziek. 

  Afscheidsdiner 

  Bijdrage SGR (verplicht) 

  Toeristenbelasting  

 

Niet bij de prijs inbegrepen: 

 Annuleringsverzekering en Reis- en ongevallenverzekering 

   Administratiekosten € 7,50 per boeking als iedereen apart een factuur krijgt. 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Sponsors 

Momenteel zijn we bezig met het opnieuw benaderen van onze sponsors voor een bijdrage in 

onze kosten voor de activiteiten. Vele lokale sponsors zijn gelukkig bereid om, ondanks het 

moeilijke afgelopen jaar en waar we nog steeds mee te maken hebben, om een bijdrage te 

geven. 

Natuurlijk doen ze dat in de verwachting dat de mensen producten kopen bij de plaatselijke 

middenstand.  

Dus als u inkopen doet, denk dan ook eens aan onze plaatselijke middenstand.  

U helpt hen hiermee in deze moeilijke Corona tijd! 

 

Activiteiten. 

Helaas kunnen we nog geen activiteiten plannen op korte termijn. 

Als alternatief kunt u op onze website legpuzzels maken.  

Lijkt u dat leuk om te doen, kijk dan eens op het tabblad Evenementen of klik op de link 

hiernaast: www.asv-oostflakkee.nl/evenementen.html 

 

Wandelpuzzeltocht. 

Wilt u toch naar buiten, dan kunt bij het Streekmuseum een boekje bestellen met 

Wandelpuzzelroute door Oude-Tonge.  Het zijn 2 wandelingen van ongeveer 100 minuten. 

Kijk op: https://www.streekmuseum.nl/product/wandelpuzzeltocht-oude-tonge/ 

Het is een mooie tocht door de geschiedenis van Oude-Tonge. 

 

 

 

http://www.asv-oostflakkee.nl/evenementen.html
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Luxe lunchcruise over Nederlands mooiste rivieren met partyschip Jacqueline 

Van Schoonhoven naar Rhenen op woensdag 29 september 2021       

 

Onze geplande dagreis is een week opgeschoven in verband met de 5-daagse reis naar 

Ootmarsum. 

 

Opstapplaats.  Vertrek om 09.00 uur per luxe touringcar vanuit Oude-Tonge 

                                                             
Programma:                       

‘s Morgens wordt u met uw groep opgehaald vanaf 

bovenstaande opstapplaatsen.  

Hierna reist u per luxe touringcar naar Schoonhoven 

waar u inscheept op het gezellige partyschip 

Jacqueline voor een luxe lunchcruise. Na het 

inschepen krijgt u koffie of thee met heerlijk 

appelgebak aangeboden, tegen 11.00 uur gaan de 

trossen los, Terwijl u geniet van langzaam voorbij 

trekkende landschappen met fraaie uitwaarden 

afgewisseld door pittoreske plekjes met kleine 

dijkhuisjes, nodigt de crew van partyschip Jacqueline 

u begin van de middag uit voor een heerlijke luxe lunch met o.a. soep en warme snacks.  

Na een gezellige en ontspannen cruise krijgt u nog een kopje koffie met ijsje met slagroom 

aangeboden voordat u weer in Rhenen van boord gaat. 

Hierna brengt uw chauffeur u weer keurig terug naar uw opstapplaats in Oude-Tonge. 

 

Arrangementsprijs: € 55.00 per persoon. 

 

Bij deze prijs is inbegrepen: 

Reis per luxe touringcar 

Luxe lunchcruise met: 

koffie met appelgebak 

luxe lunch met warme snack’s 

koffie met ijs na. 

 

N.B. NADERE INFORMATIE VOLGT TE ZIJNER TIJD. 

 

 


