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CHINESE MAALTIJD 

Op Vrijdag 11 november organiseren we weer een Chinese maaltijd. Na het succes van vorig jaar in 

Ooltgensplaat doen we dit nu in t’Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen.   

Het menu zal bestaan uit een Chinees buffet met: 

Bami en Nasi 

Saté 

Verschillende Chinese hapjes 

Verschillende Chinese gerechten 

Zaal open om 17.30 uur. Als iedereen voorzien is 

van een kopje koffie/thee kan de voorzitter openen 

en beginnen we aan de Chinese maaltijd om 18.00 uur.                                    

                      

Om 19.30 uur IJs coupe als dessert. 

De Chinese maaltijd wordt afgesloten met een kopje koffie of thee.  

 
Na de Chinese maaltijd zal er nog een optreden plaatsvinden van meezingkoor De Watertoren. Het 

koor bestaat uit 25 mannen en vrouwen die graag samen bekende Hollandse liedjes zingen en daar 

ook graag publiek bij willen betrekken. Iedereen kan zingen, dus zing gezellig mee, is het motto van 

het koor. 

 

Er zal ook nog een verloting plaatsvinden. 

Aanmelden per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 

uiterlijk vrijdag 4 november 0187630098 

 

De financiële bijdrage is voor leden € 22,00 

en niet leden € 27,00, te voldoen voor 

dinsdag 8 november op 

bankrekeningnummer 

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

Oostflakkee. 

 

 

                        WEBSITE 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl               

Op de website nu ook foto’s van de MuseumPlusBus, de Dinnercruise 

en het Oktoberfest.  

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com
http://www.asv-oostflakkee.nl/


 
               
 
 

Organiseert 
 

Lady’s day in Boskoop dinsdag 15 

november 2022. 
   

We vertrekken om 8.45 uur vanaf de hoek Willemstraat/Grutteswei per touringcar van 

Contiki naar Boskoop. 

We worden om 10.30 uur ontvangen bij Van der Klooster modepresentaties met koffie en wat 

lekkers. 

11.00 uur volgt een modeshow met meerdere mannequins met accessoires en muziek 

aansluitend wordt een prijsvraag gehouden met een leuk cadeau voor de winnares. 

      
 

Rond 12 uur volgt een heerlijke lunch in de ontvangstruimte met koffie, thee en sap.                                                                      

Hierna kunnen we met een gevulde maag vrijblijvend gaan winkelen, de groep wordt in 

tweeën gesplitst. Als de ene groep gaat winkelen krijgt de andere groep een groepsactiviteit. 

Na ongeveer 1 uur wordt er gewisseld, tussendoor wordt er ook koffie en thee geschonken.
                                                                 

 
Om 15.00 uur wordt er feestelijk afgesloten en            

gaan we met een volle tas naar de bus, die om 

15.15 uur klaar staat om ons weer veilig thuis te 

brengen. 
 

Aanmelden per mail naar secretariaat@asv-

oostflakkee.nl of telefonisch naar 0630345002 

tot uiterlijk vrijdag 28 oktober. 

En dit alles wordt U aangeboden voor slechts       

€ 10, 00! en voor niet leden € 15.00. 

     Gaarne overmaken voor maandag 1 november 

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

BINGO in de GRUTTERSWEI 

Op Vrijdag 28 oktober organiseren we weer een bingo 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 € 5,00 per 

persoon, inclusief de superronde. Voor een eventueel derde boekje 

is het ook  € 5,00 inclusief de superronde. 

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de Grutterswei, 

Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom. 

mailto:secretariaat@asv-oostflakkee.nl
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THEMAMIDDAG 

 
Op woensdag 2 november hebben we voor u na lange tijd weer een themamiddag op de agenda 

staan in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Aanvang 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur. 

 

Wat is saffraan? 
 

Saffraan is de duurste specerij ter wereld met een kiloprijs bijna zo hoog als die van goud. Gelukkig 

heb je in een gerecht slechts weinig nodig om 

het smaak te geven. De saffraandraadjes worden 

gewonnen uit bloemen (de saffraan krokus). 

Saffraan is zo duur, omdat het een tijdrovend en 

moeilijk proces is: de bloemen moeten nét voor 

zonsopgang worden geplukt en het kost een 

landarbeider zo’n 40 uur om 1 kilo te plukken. 

Na dat de bloemen zijn geplukt, worden de 

saffraandraadjes uit de bloemen gehaald en 

worden ze te drogen gelegd. 

Uiteindelijk kun je voor een kilo saffraan zo’n € 10.000,- neerleggen. Oorspronkelijk komt saffraan uit 

de buurt van Griekenland en wordt zelf genoemd in de Griekse mythologie, maar inmiddels wordt het 

veelal verbouwd in bijvoorbeeld Iran, Marokko en Spanje. Maar nu ook in Nederland. 

De welbekende Piet Terhoeve komt hierover vertellen en wat je ermee kan doen.  

 

Bespreking Vakantie 2023 
 

We gaan met elkaar de vakantie voor 2023 bespreken. Van BTR Reizen hebben we de volgende 

mogelijkheden aangeboden gekregen: 

 

5 daagse reis naar Parkhotel Hugo de Vries in 

Lunteren op de Veluwe van zondag 16 t/m 

donderag 20 juli. Uiteraard met leuke uitstapjes. 

 

5 daagse reis naar Hotel Op de Boud in Valkenburg 

in Zuid-Limburg van donderdag 22 juni t/m maan 

dag 26 juni. Ook deze uitstapjes worden op deze 

bijeenkomst besproken. 

 

Iedereen is welkom en u wordt voorzien van koffie 

of thee. Uw bijdrage voor deze bijeenkomst € 5,00. 

Gaan we nog Kaarten? 

 

 RABO CLUBSUPPORT 
 

    Ook dit jaar mochten wij als Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee weer meedoen aan de RABO Clubsupport.     

De opbrengst bedraagt € 239,50.                                         

Alle leden van de RABO Bank die op ons gestemd hebben, 

hartelijk bedankt!  

https://en.wikipedia.org/wiki/Saffron
http://theepicentre.com/spice/saffron/


OKTOBERFEST 

 

Op donderdag 6 oktober vertrokken we met de bus naar Partycentrum Het Witte Paard in Nootdorp 

voor het Oktoberfeest. Onderweg, bij het Station Den Haag Centraal kwamen er nog een tiental 

mensen bij, ook zij hadden er veel zin in. 

Al snel waren we in Nootdorp, waar we aan tafels gingen zitten en 

warme Apfelstrudel met vanillesaus kregen en uiteraard koffie of 

thee. 

We werden welkom geheten door Wijbrand van der Sande en de 

Limburger Buben verrasten ons met vrolijke schlagers en 

Volksmuziek. 

Er werd gedanst en met de polonaise kwamen de stramme beentjes 

goed los. 

We kregen een héérlijke Oostenrijkse maaltijd van verschillende soorten worst, kaas en spek, 

schnitzels, uien met zuurkool, rode kool, aardappelpartjes, braadworst en sausjes. 

Als toetje kregen we een lekkere panna cotta dessert met warme kersen..... 

En de Limburger Buben zongen weer vrolijk door. 

En opeens was daar Kees Haak, jawel. De zoon van…. 

Nico Haak. Hij zong een paar vrolijke deuntjes en ook wat 

bekende die we konden meezingen. 

Al met al was het heel gezellig en prima verzorgd. Na een 

laatste kopje koffie/ thee met wat lekkers stapten we weer 

in de bus en reden via Station Den Haag Centraal weer 

richting Oude-Tonge, vanwaar we voldaan weer naar huis 

gingen. 

Nicolet Zeestraten. 

 

 

BINGO in de Grutterswei 
 

Op Vrijdag 18 november organiseren we weer een bingo 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 € 5,00 per persoon, inclusief de superronde. Voor 

een eventueel derde boekje is het ook  € 5,00 inclusief de superronde. 

Vanaf 19.00 uur bent u welkom in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-

Tonge. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom. 

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Vrijdag 28 oktober grote bingo in de Grutterswei                                                                          

Woensdag 2 november Themamiddag in de Grutterswei                                                                            

Vrijdag 11 november Chinese avond in ’t Buurthuus in Achthuizen                                                  

Dinsdag15 november Lady’s day in Boskoop                                                                                          

Vrijdag 18 november grote bingo in de Grutterswei                                                                              

Zaterdag 17 december Kerstavond met Advendo en Duo Voci in de Grutterswei                             

Vrijdag 30 december Oude Jaar bingo in de  Grutterswei      

 

 


