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Op donderdag 25 november is het alweer 5 jaar geleden dat we in aanwezigheid van notaris 

Schuring zijn opgericht met het passeren van de akte van oprichting.                             

Namens de ASVO  werd deze ondertekend 

door Wim Koert, voorzitter, Lenie van den 

Berge-Soeteman, secretaris en Herman 

Zonneveld, penningmeester.   

De reden voor het ontstaan van de Algemene 

Senioren Vereniging Oostflakkee is gelegen 

in het feit dat de ANBO besloot dat 

afdelingen moesten worden afgeschaft nadat 

zij eerst alle gelden van deze afdelingen had 

afgenomen.  

Met vereende krachten en een lege kas zijn 

we gestart om mede dankzij financiële ondersteuning van enige leden te beginnen aan de 

opbouw van onze seniorenvereniging. We hebben contact gezocht met de Federatie Algemene 

Seniorenverenigingen, (FASv). Die beschikt over een zelfontworpen programma voor 

ledenadministratie, waar we dankbaar gebruik van maken. Middels de FASv maken we ook 

deel uit van de grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van 

gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv. 

Inmiddels hebben we met elkaar wel bewezen dat wat ons betreft de ANBO wel een foutje 

gemaakt heeft door het opheffen van de afdelingen.  

We hebben ondanks de coronapandemie waardoor meer mensen zijn overleden dan normaal, 

toch weer bijna 300 leden en zijn mede door onze sponsoren financieel gezond en kunnen 

diverse activiteiten organiseren met flinke kortingen. Regelmatig ontvangen we dan ook 

dankbare reacties van leden.  

Het bestuur kan alle activiteiten niet alleen organiseren en is 

dan ook dankbaar voor de hulp van alle vrijwilligers die ons 

regelmatig bijstaan.  

Tijd voor een feestelijke bijeenkomst met onze leden op 

vrijdag 26 november in de Grutterswei, Willemstraat 14, 

3255 BS  Oude-Tonge. 



A.S.V.O.  5-JARIG JUBILEUM FEEST  

 

Programma: U bent welkom vanaf 17.00 uur. 

17.30 uur, aanvang warm en koud buffet met 1 drankje. Gevolgd door een dessert.                 

Als afsluiting een kopje koffie of thee. 

Het menu: Tomaten crème soep 

Rundvlees salade en Waldorf salade 

Stokbrood met kruidenboter 

Carpaccio met rucola, pijnboompitjes en grana padano 

Serrano ham met meloen 

Kipsaté in heerlijke pindasaus 

Varkenshaasmedaillons in champignonroomsaus 

Beenham met honingmosterdsaus of beef met 

peperroom 

Roerbakgroenten 

Aardappelgratin 

Stoofpeertjes 

Gebakken aardappelen 

Heerlijke ijscoupe als dessert. 

Als om 20.00/20.15 uur de restanten en het bestek zijn opgeruimd kunnen we gaan genieten 

van een optreden met:  

Zeeuwse Sien & Monty 

Waar over spraken zij?  

Nou, dat kan natuurlijk wezen over het weer, te nat, te droog, de krant, de tuin, de 

reclamefolders, de klimroos, het snoeischaartje van Rinus, de goudvis, nieuwe fietstassen, 

snijbonenmolen, bouillonblokjes, plasticzaksluitertjes, koekjes, kaartje elastiek, rolletje 

pepermunt, zilvervisjes, knopendoosje 

of over vroeger toen de lucht nog 

schoôn was. 

Monty op de accordeon en Zeeuwse 

Sien met haar verhaal. 

Kom gezellig, wan tuus is ook mè 

tuus. 

Deze avond is in de Zeeuwse 

spreektaal van Sien  



  

De financiële bijdrage is voor leden slechts € 20,00 inclusief het optreden van Zeeuwse Sien 

& Monty. 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 0187630098 tot uiterlijk 

maandag 15 november. Betaling voor vrijdag 19 november op bankrekeningnummer 

NL22RABO0314657959 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee. 

 

Niet leden kunnen zich aanmelden voor het optreden van Zeeuwse Sien & Monty tot uiterlijk 

maandag 15 november en betaling van € 15,00 op bovengenoemd bankrekeningnummer 

voor vrijdag 19 november. 

We houden ons nog steeds aan de richtlijnen van het RIVM hoe die op dat moment ook 

mogen zijn. Nu geldt nog steeds QR-code of negatieve test. 

 

BINGO in de GRUTTERSWEI  
 

Op Vrijdag 5 november organiseren we weer een bingoavond in Oude-Tonge.  

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

€ 1,00. Voor een eventueel derde 

boekje is het ook € 5,00 en € 1,00 

voor de superronde. 

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 donderdag 28 oktober tussen 19.00 en 21.00 

uur. Telefoon 0187630098.  

SPELMIDDAGEN 

Dinsdag 2 november is er weer de 2-wekelijkse spelmiddag in de Grutterswei, Willemstraat 

14, 3255 BS Oude-Tonge. In de maand november zijn er 

ook nog spelmiddagen op 16 en 20 november.                                   

U kunt er bridgen, klaverjassen, jokeren, rummikub spelen 

of andere spellen waar liefhebbers voor zijn. Aanvang 

13.30 uur.  

De kosten bedragen deze maand nog € 3,50 euro inclusief 

1x koffie/thee. Voor de komende maande zoeken we nog naar een oplossing.   

Gaarne even aanmelden bij Ada Kik per e-mail c.kik5@hotmail.com of telefonisch 641515. 
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KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Vrijdag 3 december grote bingo in de Grutterswei.                                                                

Dinsdag 7 en 21 december spelmiddagen in de Grutterswei.                                              

Zaterdag 18 december Kerstviering 

 

BESTUURSMEDELINGEN 

Als u uw lidmaatschap van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee wilt beëindigen 

dient u dit voor 1 december op te zeggen, schriftelijk bij H.M. Zonneveld, Steigerdijk 11-6, 

3257LP  Ooltgensplaat, of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com  

Corona: Door het oplopen van de corona besmettingen is het mogelijk dat activiteiten 

beperkt moeten worden of zelfs vervallen. We zullen het volgende week wel vernemen bij de 

persconferentie en hopen er het beste van.  

 

WEBSITE 

Op onze website zijn weer een aantal foto’s geplaatst van 

de vakantieweek, de luxe lunchcruise en de Chinese 

maaltijd.  

Heeft u de legpuzzels al geprobeerd op onze website   

Gemaakt van de foto’s op onze website         

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl 

 

SPORTEN 

Op donderdag gaan we weer iedere week sporten van 9.15 tot 10.15 uur bij  

Dynamic Motion, Tramweg 25, Oude-Tonge.  

Gezellig en goed voor ons lichaam.  

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, 

telefoon 0187-643500. 

 

Kosten slechts € 17,50 per maand 

inclusief koffie/thee na afloop 

U kunt gratis een keer meedoen! 
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