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BINGO! HOERA WE KUNNEN WEER  

 
Sneller dan verwacht doet het ons deugd te kunnen mededelen dat we weer iets gaan 

ondernemen waar iedere liefhebber naar uitkijkt. BINGO! 

Voor het eerst in dit bijzondere coronajaar gaat de Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee weer een bingomiddag organiseren op woensdag 16 juni. Met inachtneming van 

de nog geldende RIVM  regels. Dit betekent nog steeds mondkapje op bij binnenkomst tot uw 

op uw stoel zit. Bij iedere 

loopbeweging moet er een 

mondkapje gedragen worden.  

Inmiddels is wel bewezen dat 

vaccineren leidt tot een dalend 

aantal besmettingen met het 

coronaviris. Het wordt ditmaal een 

zogenaamde grote bingo. Dit houdt 

in 10 rondes plus een superronde. Uw financiële bijdrage, 10 euro per boekje per persoon, 

inclusief de superronde en 2x koffie/thee. Een eventueel tweede boekje kost slechts 5 euro. 

Een tweede kaartje voor de superronde 1 euro. Plaats van handeling zal zijn de Grutterswei, 

Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Vanaf 13.30 uur bent u welkom. Aanvang 14.00 uur. 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op maandagavond 14 juni 

tussen 19.00 en 21.00 uur. Telefoon 0187630098. In verband met de nog geldende 

beperkingen van het toegestane aantal personen is deze bingomiddag in de eerste plaats 

bestemd voor onze leden, maar nietleden mogen zich ook aanmelden. 

SPELMIDDAGEN 
 

Bij voldoende aanmeldingen is er deze maand ook een spelmiddag en wel op dinsdag 22 juni 

in de Grutterswei.  Hier gelden ook de bovenstaande regels van het RIVM.  

 

U kunt bridgen, klaverjassen, jokeren, rummikub                                      

spelen of andere spellen waar liefhebbers voor zijn.  

 

Aanmelden bij Ada Kik, per telefoon 0187-641515 of 

e-mail c.kik5@hotmail.com .  Aanvang 13.30 uur. 

 

Uw bijdrage slechts 3,50 euro inclusief 2x koffie/thee.                                                                                      
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Sporten bij Dynamic Motion 
 

We sporten nog in 2 groepen. Het spinnen gebeurt nog buiten in de tent. We sporten weer van 

9.15 uur tot 10.15 uur. 

Gelukkig mogen we nu ook weer gebruik maken van 

de douches en de kleedkamers. Na afloop drinken we 

samen koffie. 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. 

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, tel. 0187643500.   

 

Informatie Vakantieweek Ootmarsum 2021 

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de vakantieweek in Ootmarsum.  

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 telefoon bij Ada Kik 0187-641515, e-mail c.kik5@hotmail.com . 

 

Bingo in Ooltgensplaat  
 

Op Woensdag 30 juni organiseren we een bingomiddag in M.F.C. ’t Centrum Ooltgensplaat.                                               

Adres: Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 

uur. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM zoals vermeld bij de bingo in de 

Grutterswei. We verzoeken u als u hieraan mee wilt doen zich 

van tevoren aan te melden per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op donderdag 24 

juni tussen 19.00 en 21.00 uur 0187-630098. 

We spelen 6 ronden voor 5 euro inclusief koffie/thee                   

+ 1 extra ronde voor 1 euro. Iedereen is welkom mits aangemeld. 

Bingo in Achthuizen 
 

Op Woensdag 14 juli organiseren we weer een bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen.     

Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 uur. Aanmelden telefonisch donderdag 8 juli 

of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of tussen 19.00 en 21.00 uur 0187-630098.          

We spelen 6 ronden voor 5 euro + 1 extra ronde voor 1 euro incl. een kopje koffie/thee.          

De richtlijnen van de RIVM zoals reeds boven vermeld.  
 

Activiteiten 
 

In de planning voor vrijdag 23 juli barbecue. Voor de 10e keer op de locatie bij Tonnie Buijs 

aan de Magdalenadijk 9 in Oude-Tonge.  
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