
OOSTFLAKKEE  

 

Nieuwsbrief nr. 7   september 2021 
 

BINGO in de GRUTTERSWEI  
 

Op Vrijdag 24 september organiseren we weer een bingoavond in Oude-Tonge. Voor het 

eerst sinds onze laatste bingoavond op vrijdag 28 februari 2020 in de Bernhardstraat.  

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 1x koffie/thee. 

Een eventueel tweede boekje kost slechts € 5,00 per persoon. Een tweede kaartje voor de 

superronde € 1,00 euro.  

Plaats van handeling zal zijn de 

Grutterswei, Willemstraat 14 in 

Oude-Tonge. Vanaf 19.00 uur bent 

u welkom. Aanvang 19.30 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 op maandag 20 

september tussen 19.00 en 21.00 uur. Telefoon 0187630098.  

SPORTEN 

Zonder de gebruikelijke zomervakantie gaan we gewoon door met wekelijks sporten bij 

Dynamic Motion, Tramweg 25, Oude-Tonge. Iedere donderdag van 9.15 tot 10.15 uur.   

Ook al kunt u niet meedoen met spinnen vanwege fysieke ongemakken het is toch belangrijk 

om te bewegen. Er zijn genoeg apparaten die u wel kunt benutten. Gezellig en goed voor ons 

lichaam. Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0630345002.                                   

Kosten € 17,50 p.m. inclusief koffie/thee na afloop. 

 

SPELMIDDAGEN 
 

Bij voldoende aanmeldingen wordt is er binnenkort weer 

begonnen met de spelmiddagen. U kunt er bridgen, 

klaverjassen, jokeren, rummikub spelen of andere spellen waar 

liefhebbers voor zijn.  

 

Informatie bij Ada Kik, telefoon 0187-641515, of                    

e-mail c.kik5@hotmail.com  
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DAGTOCHT met LUXE LUNCHCRUISE 

 
Op woensdag 29 september 

gaan we weer varen met 

partyschip Jacqueline over 

de Lek en de Neder-Rijn. 

 

We vertrekken om 9.00 uur 

vanaf de hoek Emmastraat-

Willemstraat in Oude-Tonge 

met een luxe touringcar naar 

Schoonhoven. 

 

In Schoonhoven schepen we in op partyschip Jacqueline en krijgen koffie/thee aangeboden met 

heerlijk appelgebak. Tegen 11.00 uur gaan de trossen los.  

Terwijl u kunt genieten van langzaam voorbijtrekkende landschappen met fraaie uiterwaarden 

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 de lunch krijgt u nog een kopje koffie met een ijsje met slagroom aangeboden. 

Onderweg naar Oude-Tonge zullen we nog een stop maken voor het nuttigen van een heerlijk  

3 gangen afscheidsdiner. 

 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op vrijdag 10 september 

tussen 19.00 en 21.00 uur. Telefoon 0187630098.  

Bij aanmelding aangeven vlees of vis en of er dieetwensen zijn.   

NB Let op als u met de vakantie naar Ootmarsum gaat en met deze dagreis mee wilt dat u 

zicht aanmeld voor de vertrekdatum maandag 13 september i.v.m. met aanmelding bij BTR 

Reizen. 

De kosten bedragen voor leden € 62,50 en voor nietleden € 75,00 over te maken op 

bankrekeningnummer NL22RABO0314657959 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee voor 20 

september. 

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN 2021 

Vrijdag 15 oktober gaan we Chinees eten in ’t Centrum in Ooltgensplaat. 

Woensdag 20 oktober grote bingo in de Grutterswei 

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 in de 

Grutterswei. 

Zaterdag 18 december Kerstviering in de Grutterswei 

 WEBSITE 

Bezoek ook onze website voor informatie: www.asv-

oostflakkee.nl 
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                                    Uitnodiging  algemene ledenvergadering 

                                  Woensdag 8 september 2021 

 

    Aan de leden,                                                                                                       

    We nodigen U van harte uit voor de algemene ledenvergadering op  

     woensdag 8 september in de Grutterswei. 

    Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

 

In verband met de nog steeds van toepassing zijnde maatregelen volgens de     

richtlijnen van de RIVM verzoeken wij u zich vooraf aan te melden per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op donderdag 2 september tussen 19.00 

en 21.00 uur, tel. 0187630098.  

    AGENDA. 

1  Opening door de voorzitter W. Koert. 

2  Verslag ledenvergadering 19 februari 2020.  

3  Jaarverslag secretaresse. 

4  Jaarverslag penningmeester.  

5  Verslag kascontrolecommissie door Tineke van Hal en Nicolette Zeestraten 

6  Benoeming kascontrolecommissie en reserve. 

7  Bestuursverkiezing:  

Nelly van Egmond afredend en niet herkiesbaar;                                                   

Rien Bakelaar aftredend en herkiesbaar;                                                                   

Chris de Waal aftredend en herkiesbaar.                                                                

Voor de vacature van Nelly van Egmond wordt door het bestuur Henk Jonker 

kandidaat gesteld. 

Tegenkandidaten kunnen zich voor 01-09-‘21 schriftelijk melden bij secr.        

Dicky Maliepaard, Wilhelminastr.12 O.T. of per mail: secretariaat@asv-

oostflakkee.nl 

8  Rondvraag. 

9  Sluiting. 

Na sluiting is er nog gelegenheid voor een spelletje bingo, tenzij er zich nog een    

verrassing voordoet.     

    Namens het bestuur, 

Dicky Maliepaard-van der Vliet, secretaresse  
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Verslag van de ledenvergadering 19-02-‘20 

Aanwezig: 55 leden, waaronder het voltallige bestuur 

Ontvangst  met koffie of thee. 

1 De voorzitter heet ons van harte welkom op de vergadering . 

Zeeuwse Sien kon helaas niet, maar wat in het vat zit verzuurt niet, 

Inmiddels hebben we ook 300e lid verwelkomt 

Bestuur vergadert iedere maand voor de uit te voeren activiteiten en helaas gaat er ook wel 

eens iets fout, we zijn n.l geen robots. De activiteiten worden goed bezocht. 

Voor we verder gaan met ons programma vraagt de voorzitter 1 minuut stilte voor de 

overledenen dit jaar. 

2 Verslag ledenvergadering: geen op - of aanmerkingen 

3 Jaarverslag secretaresse: geen op - of aanmerkingen. 

4 Jaarverslag penningmeester: Vorig jaar hebben we €200,00 ontvangen , nu moet er een 

avond georganiseerd worden en daarvoor krijgen we een bepaald bedrag vergoeding.  

Rabo clubkas is afgelast, G. Poortvliet: FasV is overkoepelend orgaan, ontvang je daar de 

vergoeding van? Antwoord Nee  

Wim Koert: kun je zien dat we de toneelavond niet kunnen missen, dit jaar komt toneelver. 

uit Oud Gastel.   Toneelver. Stad speelt dit jaar niet 

5 Verslag kascontrolecommissie:  

 Daan de Vos en Lijdie de Waal hebben het financiële gedeelte goed gekeurd. 

 en ondertekend. Daan: na een kopje koffie zijn we aan het werk gegaan, alles zag erg keurig   

uit, het is veel werk. Er moet wel een 2e penningmeester komen. 

6 Benoeming kascontrolecommissie en reserve. 

  Tineke van Hal en Nicolette Zeestraten,   reserve Gerrit Poortvliet. 

7 Bestuursverkiezing:  

   Wim Koert;  Chris de Waal  en Dicky Maliepaard zijn aftredend en herkiesbaar. 

   Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Iedereen bedankt voor het vertrouwen. 

8 Rondvraag: 

Nicolette Zeestraten: optie:  het financieel verslag tonen via i-pad of tablet of  beamer 

zodat je papier bespaart  : Herman: Dit kan helaas niet. Iedereen wordt verzocht het 

financieel verslag hier achter te laten. 

 



Daan de Vos: bestuur hartelijk dank voor alle activiteiten die jullie voor ons organiseren 

Chris de Waal: wij worden bedankt, maar ook de vrijwilligers hartelijk dank, wij hebben 

hun hulp hard nodig. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, schroom niet om u aan te 

melden. 

Voorstel: leden die b.v. 65; 70 enz  worden vermelden in de Nieuwsbrief.  2 stemmen tegen 

i.v.m. privacywet. Dat zullen we nakijken. 

Afsluiting 

We hebben geprobeerd om 5 mei iets te organiseren , maar de Grutterswei is helaas 

gesloten. Andere verenigingen hebben geen interesse. Wij willen wel iets organiseren, maar 

niet ten laste van de kas.  

Daarna sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar komst 

 Pauze 

Als afsluiting van de middag  treedt op Streekdrachtvereniging De Arke. 

Daarna wordt iedereen  bedankt en tot een  volgend keer. 

 

Secretaresse, 

Dicky Maliepaard-van der Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   JAARVERSLAG ASVO 2020 

Do. 2 jan. starten we weer met wekelijks sporten bij Dynamic Motion van 9.15-10.15uur 

Do..9 jan.: nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei , inloop vanaf 14.00 uur met koffie na de 

speech van de Voorzitter proosten we met bruiswijntje op het nieuwe jaar. Daarna een foto- 

en filmpresentatie van dagreis Kalkar. 

Di. 14 jan. Bingo bij de Fa. Kroon 

Di. 28. jan.: start de 2 wekelijkse spelmiddagen tot eind  april.  

Vr. 31 jan.: gaan we weer beginnen met onze maandelijkse Bingo, gehouden op de laatste 

vrijdag van de maand. Het zijn gezellige en drukbezochte avonden.  

Za. 1 febr.:  Deelname Stille tocht met bloemstuk. 

Wo. 19 febr.: Ledenvergadering, daarna optreden van Streekdracht “De Arke” over kleding 

uit vroeger tijden. We sluiten de middag af met een heerlijke erwtensoepmaaltijd gemaakt 

door Coby van Schelven. 

Za. 7 mrt.: treedt toneelvereniging “De nieuwe Comedie” uit Oud Gastel  voor ons op met de 

klucht: Dec Schoonmaaksters door Marcel Kragt. Het toneel uit Stad heeft dit jaar geen 

optreden. Helaas niet zo’n grote opkomst als we gewend zijn. 

Op 4 april  Paasviering, maar helaas gooit Corona roet in het eten en moeten alle activiteiten 

gecanceld worden . 

Ook de vakantiereis eind mei gaat niet door. Deze is nog verzet naar augustus, maar helaas 

ook dat kon niet doorgaan. 

Op  woensdag 6 mei hebben we met hulp van onze vrijwilligers  bij de leden een bosje 

tulpen bezorgd, dit werd erg op prijs gesteld! 

Vanaf do 14 mei mogen we weer wel gaan sporten, voorlopig in de buitenlucht, en gaat het 

in de zomervakantie gewoon door. 

Wo. 19 aug.  Yes, we mogen weer Bingo spelen, deze keer in ’t Centrum in Ooltgensplaat.  

Wo. 2 sept. gaan we fietsen naar het Faunapark in Nieuwe-Tonge, waar we een heerlijk 

kopje koffie met appeltaart krijgen en daarna een rondleiding. 

Wo. 9 sept. Bingo in de Grutterswei i.p.v. bij Dynamic Motion,   

Wo. 16 sept. Bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen. 

Door toename van  Corona worden verder activiteiten weer gecanceld.  



In oktober hebben we ons ingezet voor de RABO-Clubsupport en mede door onze RABO 

Bankleden die op de ASVO gestemd hebben werd hierdoor op Vr. 27 nov. het mooie bedrag 

van € 573,61 op onze rekening bijgeschreven. Dit is € 128,52 meer dan in 2019 en dus een 

mooi resultaat. 

Wo 3 dec. hebben we een kalender voor 2021 bij de leden gebracht voor St. Nicolaas 

 Wo. 16 dec. gaan we weer op pad om de leden een presentje te geven voor de feestdagen. 

Kerstkaarten en een pen, een heerlijke kerststol en/of een fles wijn. 

Wo. 30 dec . gaan we gezamenlijk voor de laatste keer in 2020 op pad om een paar heerlijke 

oliebollen te bezorgen bij onze leden, deze worden door allen hartelijk in ontvangst 

genomen. We hebben veel positieve reacties ontvangen.  

En zo is het 2021 geworden nog steeds zonder activiteiten. 

De vakantiereis stond weer gepland voor eind mei, maar is nu verplaatst naar september. 

Wo. 31 maart gaan we weer op pad om de leden een bosje tulpen aan te bieden voor de 

Pasen. 

In april mogen we weer in groepjes van 4  buiten gaan sporten.  

Eind mei mogen we ook weer binnen sporten op afstand. 

Onze vice-voorzitter Rien Bakelaar is dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 

voor het vele vrijwilligerswerk wat hij belangeloos verricht. Helaas mocht er niemand bij 

aanwezig zijn.  

Het is een vreemd en ongewoon jaar en nog steeds zijn we er niet en mogen we niet de 

activiteiten uitvoeren die we gewend zijn te doen.  

Inmiddels hebben we al wel 4 succesvolle bingomiddagen georganiseerd in Oude-Tonge, 

Achthuizen en Ooltgensplaat.  

Als bestuur hebben we het afgelopen jaar ook weinig vergadering kunnen houden. 

Maar kunnen nu, wel verlaat, een ledenvergadering houden 

 

Secr. Dicky Maliepaard v.d. Vliet 

 
 

 


