
A.S.V. OOSTFLAKKEE  

                 Nieuwsbrief nr. 3 mei 2022 
 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 

Het bestuur van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee nodigt u van harte uit deel te nemen 

aan de algemene ledenvergadering.                                  

Datum: Woensdag 11 mei 2022 om 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.                       

Locatie:  Grutterswei, Willemsstraat 14, Oude-Tonge. 

De stukken liggen ter plekke voor u klaar en vermeld op onze website. Wilt u de stukken vooraf 

ontvangen? Dan kunt u deze opvragen bij de secretaris via secretariaat@asv-oostflakkee.nl of via 

telefoon 0187643500. 

AGENDA. 

1. Opening/welkom 

2. Verslag ledenvergadering 8 september 2021 

3. Jaarverslag secretaresse 

4. Jaarverslag penningmeester 

5. Verslag kascontrolecommissie Nicolet Zeestraten en Gerrit Poortvliet. 

6. Benoeming kascontrolecommissie en reserve. 

7. Bestuursverkiezing: Herman Zonneveld, aftredend en herkiesbaar, Rien Bakelaar, aftredend en 

herkiesbaar en Ada Kik-Vervloet, aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaat gesteld door het 

bestuur Nelly Kamp-Hagens.                                                                                    

 Tegenkandidaten kunnen zich voor 6 mei schriftelijk melden bij het secretariaat Dicky   

Maliepaard-van der Vliet, Wilhelminastraat 12, 3255 BR Oude-Tonge of per e-mail 

secretariaat@asv-oostflakkee.nl 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

Pauze met koffie. 

Muzikale middag 

Om 14.30 uur start een muzikale middag met het 

Bruinisser Visserskoor en het Parochieel gemengd 

koor St. Cecilia uit Oude-Tonge. Beide koren staan 

onder leiding van dirigent Nelleke Bruggeman. Het 

programma van het Bruinisser Visserskoor zal 

bestaan uit vissersliedjes en zeemansliederen. Het 

Parochieel gemengd koor St. Cecilia zal Hollandse 

liedjes zingen. De koren zullen ook nog enige liedjes 

gezamenlijk ten gehore brengen. Voor leden is de 

toegang gratis 
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Niet leden zijn welkom na afloop 

van de algemene ledenvergadering. 

Naar schatting zal dit ca 14.15 uur 

zijn. De financiële bijdrage voor 

niet leden bedraagt € 5,00 inclusief 

een kopje koffie/thee. 

 

 

BINGO in de GRUTTERSWEI  
 

Vanwege de herstelwerkzaamheden aan het dak van de sporthal vanaf maandag 23 mei geen bingo op 

de laatste vrijdag van de maand maar op Vrijdag 20 mei in Oude-Tonge. Het wordt weer 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 voor vrijdag 20 mei. Telefoon 0187630098.  

FIETSEN 
 

We gaan weer fietsen! En wel op woensdag 1 juni. Vertrek om 13.00 uur vanaf Ebbe en Vloed.  

Waar gaan we heen? Doel van de fietstocht is Huyskweker Stouten in Oosterland op Schouwen-

Duiveland.  

Vanaf Oude-Tonge is de afstand ca. 18 km. 

 

Huyskweker is de naam waaronder kwekers van zomerbloeiers 

samenwerken. Een naam die staat voor vakmanschap, een 

gastvrij onthaal op de kwekerij en een fantastische bloei 

dankzij de topproducten. U kunt hier op uw gemak rondkijken. 

We worden onthaald met koffie en een Zeeuwse bolus.  

 

Omdat we toch sportief bezig zijn gaan we op de terugweg 

langs bij de sportschool. Niet om te sporten maar om te eten. 

Dit doen we bij Dynamic Motion, Tramweg 25 in Oude-

Tonge. We gaan genieten van soep van de dag, saté van het huis, (geserveerd met gekruide 

aardappelpartjes en frisse salade). Met als dessert Lemon Cream Cheese Pudding. Drankjes zijn voor 

eigen rekening en kosten € 1,50.      

 

De kosten bedragen slechts € 15,00 per persoon, voor vrijdag 27 

mei over te maken op bankrekening    NL22RABO 0314 6579 59  

t.n.v. A.S.V. Oostflakkee. Aanmelden telefonisch: Voor 

Donderdag 26 mei bij Herman Zonneveld 0187-630098 of per e-

mail h.zonneveld39@hotmail.com       
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Lekker met elkaar op vakantie - wie gaat er met ons mee? 

 
Om meer mensen in de gelegenheid 

te stellen om toch een weekje met 

vakantie te kunnen gaan is in overleg 

met BTR Reizen besloten de eerder 

aangekondigde 7 daagse  busvakantie 

om te zetten naar een 5 daagse All 

Inclusive busvakantie naar Hotel 

Bitburg in de Duitse Südeifel 
 

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 staat er een uitstapje op het programma naar het Groothertogdom Luxemburg 

met zijn leuke stadjes, burchten en vele interessante bezienswaardigheden.                                      

Deze busvakantie staat garant voor een goed verzorgde All Inclusive vakantie met gezellig entertainment 

in Hotel Bitburg en een prachtig excursieprogramma in de Duitse Südeifel, Moezel en Luxemburg. 

 

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 met ’s avonds gratis drankjes en gezellig entertainment.                                                                           

Voor het uitgebreide ontbijt, heerlijke lunch en het 

smakelijke diner bent u van harte welkom in het 

buffetrestaurant met een keuze uit diverse lokale en 

nationale gerechten. In het hotel treft u verschillende bars 

met dansgelegenheid en een typisch Duitse “Biergarten”.                                                                                      

De kamers zijn comfortabel en voorzien van een zithoek, 

televisie en een badkamer met douche, toilet en haarföhn. 

Ze zijn gelijkvloers gelegen of per lift bereikbaar. Er zijn 

ook enkele mindervalide kamers. Hotel Bitburg biedt haar gasten gratis WiFi-toegang.                                                

De touringcar. De reis wordt uitgevoerd met een luxe touringcar, deze biedt u het volgende comfort: verstelbare 

zitplaatsen met voetsteunen en cateringkleppen, klimaatbeheersing met airco, installatie met radio, microfoon, cd 

en dvd. Uiteraard zal de reis uitgevoerd worden door een ervaren chauffeur, tevens reisleider. 

Gaat u mee met deze 5-daagse All-Inclusive busvakantie naar Bitburg in de Duitse Südeifel? 

Vertrekdatum maandag 6 juni 2022 

Prijs € 495,00 en gebaseerd op een 2 persoonskamer. 

Toeslag 1 persoonskamer € 60,00 

Verdere informatie en aanmelden bij:      

Wim Koert, Wilhelminastraat 39, 3255BP Oude-Tonge, tel. 0187-642174                                                             

 

WEBSITE 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl                           

Op de website nu ook foto’s van ons jubileumfeest. 
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KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Woensdag 11 mei Algemene Ledenvergadering en muzikale middag in de Grutterswei.                                                          

Vrijdag 20 mei grote bingo in de Grutterswei.                                                                                   

Woensdag 11 mei jaarvergadering en gezellige middag.                                                                        

Woensdag 1 juni fietsdag naar Huyskweker Stouten in Oosterland.                                                                 

Maandag 5 juni 5-daagse vakantie naar Bitburg in de Südeifel.                                                                           

Vrijdag 1 juli grote bingo in de Grutterswei                                                                                              

Zaterdag 16 juli jaarlijkse bbq voor het eerst bij Dynamic Motion                                                                                                         

Woensdag 27 juli bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen                

Woensdag 17 augustus bingo in ’t Centrum in Ooltgensplaat                                                                        

Vrijdag 26 augustus grote bingo in de Grutterswei    

 

    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! 

 

Zo was het in het begin van de coronatijd. Gelukkig kunnen we nu weer op een normale manier sporten in de 

zaal! 
 

 


