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 KERSTVIERING   
 

   Op zaterdag 17 december houden we onze                    

kerstviering met een warm buffet in de 

Grutterswei, Willemstraat 14,                        

3255BS Oude-Tonge.                                               

Aanvang 17.30 uur. 

Zaal open 17.00 uur.            

Om 17.30 uur opening door onze voorzitter Wim Koert en aanvang 

van de avond met het   KERSTMENU 

Voorgerecht 

- Tomatensoep met gehaktballetjes of groentesoep                         
- Op de tafels mandjes stokbrood met kruidenboter  

Hoofdgerecht in buffetvorm                                  

- Gebakken aardappelkrieltjes & aardappelgratin en luxe gefrituurde fritessoort. 

- Mesclun mix van luxe slasoorten en paprika, komkommer, tomaat, olijfolie, pijnboompitjes 

en Parmezaanse kaas.                

- Dagverse groenten, 2 soorten zoals bijvoorbeeld Haricots Verts (Franse      

boontjes) & verse bospeentjes, spruitjes e.d. 

- Mixed grill diverse soorten keuzes in vlees, geserveerd in kleine stukjes. 

- Varkenshaas medaillons met gebakken champignons en apart – saus.                                        

- Gepaneerde en gekruide schnitzels.               

- Gekruide kiprollade in plakken gesneden.                                                  

- Boeuf Bourgignon – mals stoofvlees met rode wijn. 

-Verse zalmzijde in filets gesneden gegrild en geserveerd met zeekraal.                                    

- Grote garnalen gemarineerd en gewokt met olijfolie, rode peper en knoflook. 

- Sauzen voor de vermelde vlees & visgerechten. En een drankje.                     

Dessert 

Keuze uit bijvoorbeeld verschillende soorten vers bereide nagerechten. 

-Bastogne parfait – Citrus likeur met limocello – Tiramisu – Panna Cotta met rood fruit – 

Crème Brulé met gebrande suiker. En ter afsluiting van het kerstbuffet een kopje koffie/ thee. 



GEMENGDE ZANGVERENIGING ADVENDO en DUO VOCI 

De avond zal worden besloten met een concert door het DUO 

VOCI , bestaande uit Joke Heijligers-van Hooff en Margreet 

van Maanen-Pals en de GEMENGDE 

ZANGEVERENIGING ADVENDO o.l.v. Flavio Pavone. Er 

vindt ook nog een optreden plaats van het saxofoon ensemble 

o.l.v. Flavio Pavone. Het Duo Voci is afkomstig uit Oude-

Tonge en treedt regelmatig op bij ons voor de kerstviering en in 

de wijde omgeving. De gemengde zangvereniging ADVENDO 

komt van oorsprong uit Ooltgensplaat maar telt inmiddels ook 

zangers en zangeressen van elders. Het saxofoon ensemble 

wordt gevormd door de dirigent zijn familie en vrienden.  

Ook zal er weer een verloting plaatsvinden. 

De kosten: voor leden € 35,00 en voor niet 

leden € 50,00.   

Aanmelden bij Herman Zonneveld per e-

mail h.zonneveld39@hotmail.com of 

telefonisch uiterlijk vrijdag 9 december 

telefoon 0187630098.                                        

Betaling voor woensdag 14 december op 

bankrekeningnummer              NL22 RABO 

0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.       

 

 KERST VERRASSING 2022  
 

Op woensdag 21 december wordt een attentie bij u thuisbezorgt voor de kerstviering. 

Het past niet in de brievenbus. Mocht u op deze dag niet in de gelegenheid zijn het in ontvangst 

te nemen laat dit dan even weten:        

Voor leden in Oude-Tonge aan Henk Jonker via e-mail hljonker@hotmail.com  of per 

telefoon 0613399268 op maandag 19 december. 

Alle overige leden aan Herman Zonneveld via e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of 

telefonisch maandag 19 december 0187630098. 

 

 

 

WEBSITE 

 
                                                                      

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl                                                                   

Op onze website nu ook foto’s van de Chinese avond op vrijdag 11 

november en de Lady’s Day op dinsdag 15 november naar Boskoop. 
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OUDEJAARSBINGO in de Grutterswei 
 

Op Vrijdag 30 december 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. 

Vanwege het bijzondere karakter van deze avond is het  

wenselijk dat u zich van tevoren aanmeld, uiterlijk 

dinsdag 27 december per e-mail of telefonisch 

h.zonneveld39@hotmail.com of 0187630098. 

 

 

 

 

 

Bijgaande foto’s zijn van de zeer druk bezochte 

sinterklaasbingo van woensdag 30 november in de 

Grutterswei. 

 

 

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN JANUARI 2023 

Woensdag 4 januari nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei.                     

Vrijdag 27 januari grote bingo in de Grutterswei. 

………..Themamiddag i.v.m. 70 jaar Watersnoodherdenking 

 

LIEF EN LEED 

 

Als je ziek bent of bij opname in het ziekenhuis is het leuk wanneer je belangstelling mag 

ondervinden. Dat kan ook door familie of kennissen worden gemeld.  

Ook bij een huwelijk of jubileum van 40, 45, 50, 55 of 60 jaar.  

In het bestuur hebben we een contactpersoon voor Lief en Leed en dat is Nelly Kamp.                

Wanneer zij een telefoontje krijgt op 06-10347794 of een mailtje naar nhagens@hotmail.com 

kan zij hier op passende wijze aandacht aan besteden. 
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