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HOERA WE KUNNEN WEER SPORTEN  

 
Na een maand waarin we alleen in groepjes van 4 konden sporten in de 2 tenten van Dynamic 

Motion mogen we vanaf donderdag 20 mei weer binnensporten. We sporten in 2 groepen. 

Het spinnen gebeurt nog buiten in de tent. We 

doen dit weer van 9.15 uur tot 10.15 uur. 

Helaas mogen we nog geen gebruik maken 

van de douches, wel van de kleedkamers.    

Na afloop drinken we samen koffie in de tent 

(met ?) omdat dit nog niet binnen mag. 

Het blijft natuurlijk wel van belang dat we de 

coronaregels in acht blijven nemen. 

 

 

     Wilt u ook komen sporten om bezig te zijn? 

     Het is gezellig en goed voor je lichaam.  

     De kosten bedragen slechts 17,50 euro per   

     maand, inclusief een kopje koffie na afloop, 

     indien dit mogelijk is vanwege corona. 

     Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 

     0187-643500.  

 

Informatie Vakantieweek Ootmarsum 2021    

 

Inmiddels hebben zich een aantal mensen aangemeld voor de vakantieweek in Ootmarsum. 

Echter een aantal potentiële vakantiegangers heeft zich nog niet aangemeld omdat ze de 

ontwikkelingen met het corona virus afwachten. 

Zonder problemen kunt u zich nu al aanmelden want u bent geen aanbetaling verschuldigd. 

Medio augustus wordt definitief besloten of de vakantieweek doorgaat, afhankelijk van de 

situatie op dat moment. 

 

Aanmelden kan schriftelijk bij 

Wim Koert, 

Wilhelminastraat 39 

3255 BP Oude-Tonge 

  of 

per e-mail c.kik5@hotmail.com 

Ada Kik, telefoon 0187-641515 

mailto:c.kik5@hotmail.com


Koninklijke Onderscheiding 

 
Onze 2e voorzitter Rien Bakelaar is 

benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. 
Hij heeft deze koninklijke 

onderscheiding o.a. verdiend door 

zijn werk als organisator van de 

jaarlijkse herdenkingsdienst van de 

Watersnoodramp en de 

Dodenherdenking in Den Bommel. 

Bovendien is hij ook nog 

penningmeester van de Dorpsraad 

in Den Bommel. 

Daarnaast is hij o.a. nog vrijwilliger 

bij de Emmaüskerk.  

Hij was nauw betrokken bij de 

oprichting van de stichting WO2GO 

in 2008 en is daar ook nog vrijwilliger. 

Namens de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee hebben we een mooi boeket bloemen 

bezorgd. 

 

Namens Rien Bakelaar dank aan iedereen die hem gefeliciteerd heeft met deze beloning en 

waardering voor alle inzet voor de samenleving. 
 

WEBSITE 
 

Heeft u de legpuzzels al geprobeerd op onze website? 

Gemaakt van de foto’s op onze website.              

Wellicht komt u zichzelf nog tegen. 

www.asv-oostflakkee.nl/evenementen.html 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
Sponsors 

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. Nog even geduld, we gaan 

vooruit. 

  

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. 
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