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BARBECUE 

 

Op vrijdag 23 juli gaan we weer BBQ’en. We doen dit dan voor de 10e keer bij Tonnie Buijs. 

Locatie: Magdalenadijk 9, Oude-Tonge 

Met inachtneming van de nog geldende RIVM  regels. Uit informatie bij de rijksoverheid is 

gebleken dat bij volledige vaccinatie het afstand houden van 1,5 meter nu achterwege mag 

blijven. Dit geldt ook bij een 

negatieve testuitslag van 

maximaal 40 uur.                                                                              

Bij geen vaccinatie of negatieve 

test blijft 1,5 meter afstand 

verplicht. 

Het is in ieders belang voor onze 

gezondheid dat we ons allemaal 

hieraan houden! 

Een mooie locatie en bij slecht 

weer kunnen we naar binnen. We willen er weer een smakelijke en gezellige avond van 

maken met passende muziek.  

Om het terugdringen van de hoeveelheid plastic afval te bevorderen verzoeken wij u uw eigen  

bestek mee te nemen.  We beginnen om 17.00 uur.    

                                                                          

De kosten bedragen voor leden  € 20,00 en   

voor niet leden  € 30,00  

Deze prijzen zijn inclusief de drankjes. 

 

Opgeven bij Herman Zonneveld per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op 

donderdag 15 juli van 19:00 tot 21:00 uur.  

Betalingen vóór dinsdag 20 juli op rekening 

NL22RABO 0314 6579 59  t.n.v. A.S.V. 

Oostflakkee. 

WEBSITE 

Bezoek ook onze website voor informatie: www.asv-oostflakkee.nl 

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


Informatie Vakantieweek Ootmarsum 2021 

Er kunnen zich nog enige liefhebbers aanmelden voor de vakantieweek in Ootmarsum.  

Inmiddels is besloten dat de vakantieweek doorgaat. Uitvoerige informatie kunt vinden op 

onze website www.asv-oostflakkee.nl/nieuwsbrief.html 

Aanmelden en informatie bij Ada Kik, tel. 0187-641515, of per e-mail c.kik5@hotmail.com . 

Aanmelden schriftelijk bij Wim Koert, Wilhelminastraat 39, 3255 BP Oude-Tonge.  

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
De spelmiddagen zullen na de zomer weer een aanvang gaan nemen in de Grutterswei. Bericht 

hierover volgt te zijner tijd.   

De algemene ledenvergadering staat gepland op woensdag 8 september. 

 

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN 2021 

 

Inmiddels zijn er ook weer een aantal activiteiten in de planning opgenomen. 

 

Woensdag 29 september gaan we met een luxe touringcar naar Schoonhoven en varen we met 

partyschip Jacqueline over de Lek en de Neder-Rijn naar Rhenen. 

Vrijdag 15 oktober gaan we Chinees eten in ’t Centrum 

Vrijdag 26 november vieren we het 5 jarig bestaan van de Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee met een warm en koud buffet en komt Zeeuwse Sien bij ons optreden. 

Zaterdag 18 december Kerstviering in de Grutterswei. 

 

Ook nog in de planning fietsen en bingo’s. 
 

Sporten bij Dynamic Motion 
 

In normale jaren houden we in de maanden juli en augustus vakantie en is er voor ons geen 

sporten. In die maanden betalen we dan ook niet. Door corona hebben we een aantal maanden 

niet kunnen sporten. Nu gaan we wel dóór met sporten en betalen we voor de maand augustus 

niet. We sporten nu weer als 1 groep. 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 gezamenlijk 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  

 

Zo was het één jaar geleden!.   
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