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Nieuwsbrief nr. 1 januari 2022                                     
 

Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Allereerst nog een gelukkig en gezond 2022 toegewenst. Misschien een beetje laat maar het 

kon niet eerder. Wat gaat het jaar 2022 ons brengen? Hopelijk wordt het beter dan 2021.         

Wij als bestuur zullen trachten voor zover het mogelijk is 

weer mooie activiteiten te organiseren. 

Helaas geen nieuwjaarsreceptie en geen toneelavond dit jaar. 

Maar wel de uitgestelde 5-jarig jubileumviering met koud en 

warm buffet zodra dit mag en mogelijk is, met een optreden 

van Zeeuwse Sien en Monty. Wanneer dat staat nog in de 

sterren en zullen we tijdig laten weten. 

Eind mei gaan we ook weer een vakantieweek houden als 

corona geen roet in het eten strooit. De planning vermeldt 

Bitburg in de Eiffel van zondag 29 mei t/m zaterdag 4 juni met excursies o.a. naar 

Luxemburg.  

Chris en Daan gaan weer plannen maken voor een fietsdag. 

Het is nog afwachten of de spelmiddagen doorgaan, de belangstelling viel nogal tegen. 

Wellicht moeten we eens uitzien naar een andere locatie waar ook biljart gespeeld kan 

worden. 

Ook de bingo komt weer terug zodra het kan met Herman en Lijdie. 

In de planning staat voor donderdag 15 september een Holland Dinercruise van Leiden over 

de Oude Rijn en de Gouwe naar Gouda. 

Als voorzitter wil ik u vragen heeft u eventueel leuke ideeën laat het ons weten, b.v. een 

praatgroep en foto’s uit oude tijden kijken. Dit geeft de mensen die eenzaam zijn ook weer 

wat afleiding.  

We hebben gelukkig nog veel leden en proberen dit ook zo te houden. Verder wens ik u allen 

veel gezondheid toe in het nieuwe jaar. 

Uw voorzitter, 

Wim Koert 
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De uitgestelde jubileumviering kan op vrijdag 28 januari helaas nog niet plaatsvinden. Maar 

zodra het wel kan en mogelijk is wordt het ingepland en ontvangt u hiervan melding.  

  

BESTUURSMEDELINGEN 

                                                                                                                                                 

Ook dit jaar kunt u als lid van ASVO uw belastingaangifte in laten vullen door Henk Alblas 

en Addie Huizer. 

Voor wie bestemd 

De service is bestemd voor senioren van 65 jaar en ouder met een eenvoudige aangifte. 

Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande ca. € 40.000,-- en voor 

gehuwden/samenwoonden ca. € 55.000,--. 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor hulp bij uw belastingaangifte 2021 doe dit dan z.s.m. 

Aanmelden 

Als u uw aangifte wilt laten invullen, kunt U zich aanmelden bij Herman Zonneveld. Dit kan 

per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of tel. 0187-630098   

Zonder machtigingscode en Burgerservicenummer (BSN) is het niet mogelijk om een aangifte 

in te laten vullen. Daarom het verzoek om bij het aanmelden ook uw geboortedatum en BSN 

nummer door te geven. 

Op basis hiervan ontvangt u van de belastingdienst - per post - een machtigingscode. Met 

deze code kunnen wij uw aangifte invullen. 

WEBSITE 

Op onze website treft u behalve     

informatie over onze eigen 

ASVO bij de FASv  en Koepel 

Gepensioneerden uitgebreide informatie aan over allerlei 

onderwerpen die te maken met ons dagelijks bestaan zoals inkomen uit aow en pensioenen, 

belastingen, wonen en gezondheid.          

Bezoek onze website www.asv-oostflakkee.nl 

SPORTEN 

Na en onderbreking van een maand vanwege de coronaperikelen gaan we vanaf  donderdag  

20 januari weer 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 (zodra dit weer is toegestaan). 

U kunt gratis een keer meedoen!      
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