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Op donderdag 25 november 2021 was 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.  

Helaas kon de geplande jubileumavond op 26 

november 2021 niet doorgaan vanwege de corona 

en de daardoor ontstane lockdown. Gelukkig is de 

situatie dusdanig verbeterd dat we er nu vanuit mogen gaan dat we ons jubileum alsnog kunnen 

vieren. 

We gaan dit doen tijdens een feestelijke bijeenkomst met onze leden op vrijdag 8 april in de 

Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 BS  Oude-Tonge. 

Inmiddels hebben zich 120 mensen aangemeld voor het warm en koud buffet. Hiervan hebben ook al 

meer dan de helft betaald. 

 

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

& Monty. 

Mocht u twijfelen of u zich reeds heeft aangemeld en/of betaald dan kunt u altijd even contact 

opnemen. Dit kunt u ook doen als u zich alsnog wilt aan- of afmelden. 

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

25 maart. Betaling voor vrijdag 1 april op 

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

Oostflakkee. 

 

Niet leden kunnen zich aanmelden voor het optreden van 

Zeeuwse Sien & Monty tot uiterlijk dinsdag 29 maart en 

betaling van € 15,00 op bovengenoemd bankrekeningnummer 

voor vrijdag 1 april. 
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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. Het buffet wordt beloten met een dessert.                  

Ter 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  

 



BESTUURSMEDEDELING 

In memoriam:  Op 6 februari is een bijzonder lid van onze Algemene Senioren 

Vereniging Oostflakkee overleden. Johan Auperlé was een trouw sponsor en heeft het 

mede mogelijk gemaakt dat we 5 jaar geleden als vereniging konden starten. Hij was 

zelden aanwezig maar altijd in voor iets bijzonders. Met plezier denken we hierbij nog aan 

zijn laatste bijdrage op 15 oktober 2021 met de schoolbus naar de Chinees in ’t Centrum in 

Ooltgensplaat.  

SPELMIDDAGEN 

Woensdag 2 maart gaan we weer van start met de spelmiddagen.  

Dit doen we op een nieuwe maar voor ons wel bekende locatie 

namelijk de Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Voorlopig is dit op 

woensdagmiddag de plaats waar de spelmiddagen plaatsvinden. De 

volgende datum is woensdag 23 maart. 

U kunt er bridgen, klaverjassen, jokeren, rummikub spelen of andere 

spellen waar liefhebbers voor zijn. Aanvang 13.30 uur. De kosten 

bedragen € 3,00 euro inclusief koffie met speculaas.                                                  

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

BINGO in de GRUTTERSWEI  
 

Op Vrijdag 25 maart organiseren we weer een bingoavond in Oude-Tonge. Het wordt een 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 € 6,00 per 

persoon, inclusief de superronde. Voor een eventueel derde boekje 

is het ook € 6,00 inclusief de superronde. 

Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur.  

Vanwege de inrichting van de zaal, gaarne even aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of 

telefonisch op dinsdag 22 maart tussen 19.00 en 21.00 uur. Telefoon 0187630098.  

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Vrijdag 8 april viering 5 jaar ASVO, Grutterswei Woensdag 20 april bingo in ’t Centrum, O’plaat                                                         

Vrijdag 29 april grote bingo in de Grutterswei.     Woensdag 11 mei jaarvergadering en gezellige middag.                                                                        

Woensdag 18 mei bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen Vrijdag 27 mei grote bingo, Grutterswei 

WEBSITE 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl 

 

    SPORTEN 

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

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500. Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief 

koffie/thee na afloop. Gezellig en goed voor ons lichaam. U kunt gratis een keer meedoen! 
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Lekker met elkaar op vakantie - wie gaat er met ons mee 

 7 daagse All Inclusive busvakantie naar de Duitse Südeifel  

We kunnen met ons allen gelukkig weer fijn op vakantie. ASV Oostflakkee heeft met onze vertrouwde  

reisorganisatie BTR Reizen weer een mooie vakantie in de planning. Dit jaar gaan we naar 

de Duitse Südeifel en de aangrenzende Moezel en het Groothertogdom Luxemburg.   

Geef u snel op dan maken we er weer een mooie en gezellige vakantie van. 
 

De Südeifel is een prachtig vakantiegebied en een uitstekend vertrekpunt voor het maken 

van bus excursies. Zo laten wij u tijdens deze vakantie de mooiste plekjes van de Südeifel en 

het nabijgelegen Moezel dal zien. Daarnaast staan er uitstapjes op het programma naar Luxemburg met zijn leuke stadjes, 

burchten en vele interessante bezienswaardigheden. Tijdens deze vakantie kunt u volop genieten van een  

All Inclusive verzorging met een gezellig entertainment programma en ‘s avonds gratis drankjes.  
 

All Inclusive Hotel Bitburg *** was vroeger een verblijf voor de Amerikaanse luchtmacht medewerkers, dat nog 

herinnerd aan het bezoek van o.a. Ronald Reagan in 1985 en de inrichting 

van de “Fliegerbar” met gezellige dansgelegenheid. Nu is het al jaren een 

uitstekend *** hotel waar u volop kunt genieten van een All Inclusive 

vakantie. Het heeft een gezellig restaurant, sfeervolle bar met 

dansgelegenheid en een typisch Duitse “Biergarten”. De kamers zijn 

voorzien van zithoek, televisie en een badkamer met douche, toilet en 

haarföhn. Ze zijn gelijkvloers gelegen of per lift bereikbaar. 

 

Het excursieprogramma:
Dag 1: Per luxe touringcar reizen we comfortabel met een lunch onderweg 

door de Belgische Ardennen naar  All Inclusive Hotel Bitburg in de Südeifel. 

Dag 2: Na het ontbijt neemt uw chauffeur u mee voor een tour door het 

schilderachtige Moezel dal naar het bekende wijnstadje Bernkastel.    

Dag 3: Vandaag bezoeken we Luxemburg. We rijden een toeristische route 

door het prachtige Müllertal, ook wel klein Zwitserland genoemd voor een 

bezoek aan de stad Luxemburg. 

Dag 4: We gaan naar het stadje Bitburg waar we tevens een rondleiding 

krijgen bij de bekende Bitburger bierbrouwerij. 

Dag 5: Vandaag gaan we weer naar Luxemburg en bezoeken het bekende toeristische stadje Vianden. 

Dag 6: Weer zo’n uitje. We maken een rit door het Wild en Erlebnispark in Daun en bezoeken dit mooie park ook. 

Dag 7: We nemen afscheid en gaan naar het mooie stadje Brüggen voor de middagstop. Hierna reizen we verder naar een 

gezellig restaurant voor een afscheidsdiner, waarna uw chauffeur u weer “naar huis” brengt. 

7 dagen - vertrek zondag 26 mei 2022 voor slechts € 697,50 p.p.                       
Inclusief:                 Gezellig hotelprogramma:                                              
Reis per luxe touringcar met ervaren chauffeur                           Bingoavond met kleine prijsjes en quizavond                  

Lunch op de heenweg                                                                        Gezellige avond met live muziek                                              

All Inclusive hotelverzorging bestaand uit:                                    Gratis wifi in het hele hotel                                          

Ontvangst met koffie met gebak                                                     Exclusief:                                                                    
Dagelijks ontbijtbuffet, lunch-/pakket en dinerbuffet                 Toeslag 1 persoonskamer € 87,50                                     

Gehele dag gratis koffie, thee uit de koffiecorner                         Verteringen en uitgaven persoonlijke aard                        

Leuk hotelprogramma met ‘s avonds lekkere snacks                   Eventuele niet vermelde entreegelden             

Prachtig excursieprogramma                                                            Eventuele reis- en annuleringsverzekering  

Toeristenbelasting  en afscheidsdiner                                             Verplichte bijdrage garantie SRG € 5,00 p.p. 

Informatie en aanmelden:                                                                                       
Wim Koert, Wilhelminastraat 39, 3255BP Oude-Tonge, tel. 0187-642174 of                                                            

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


