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Nieuwsbrief nr. 7 oktober-november 2020
Bent u ook lid van de Rabobank ZuidHollandse Eilanden vergeet dan niet te
stemmen op onze Algemene Senioren
Vereniging Oostflakkee tussen
maandag 5 en zondag 25 oktober 2020.
Stemmen kan vanaf nu via de Rabo App of
via Rabo Internetbankieren. Elk lid mag 5
stemmen uitbrengen, waarvan 2 op dezelfde
vereniging/club. Iedere stem is geld waard!
Met uw stem steunt u onze eigen clubkas en
dat is weer belangrijk bij het organiseren
van de vele activiteiten van de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee.
Heeft u geen internet en wilt u toch stemmen dan gaarne even contact opnemen met een van
de volgende personen:
Voor Middelharnis en Sommelsdijk:
Joke Vijfhuizen-Pen, tel. 0187482194 of Henk Alblas, tel. 0187642463
Voor Oude-Tonge: Dicky Maliepaard, tel. 0187643500, Ada Kik, tel. 0187641515 of
Tonnie Buijs, tel. 0650621831.
Voor Den Bommel: Rien Bakelaar, tel. 0187612266.
Voor Achthuizen: Corrie Winkels, tel. 0612832995 en Ooltgensplaat, Herman Zonneveld, tel.
0187630098.
Vorig jaar bereikten we het mooie bedrag van 445,09 euro.
Dit mag best nog wat meer worden!
Meer over Rabo ClubSupport lees je op www.rabobank.nl/clubsupport.

FIETSTOCHT FAUNAPARK FLAKKEE
Op 2 september eindelijk weer eens een activiteit en
wel... fietsen naar het Faunapark. Er werd verzameld
bij de Grutterswei en vandaar naar Tieleman om
gezamenlijk naar Nieuwe-Tonge te fietsen. Daar
kregen we koffie of thee met heerlijke appeltaart en
vervolgens konden we, op gepaste afstand,
rondlopen om alle dieren te bekijken. Het was
heerlijk weer en velen namen nog een ijsje of
drankje als afsluiting, waarna ieder weer huiswaarts
fietste…..
Nicolet

BINGO
Op woensdag 19 augustus hebben we voor het
eerst sinds vrijdag 28 februari weer eens een bingo
kunnen spelen en wel in ’t Centrum in
Ooltgensplaat met inachtneming van de RIVM
richtlijnen. De gebruikelijke mooie prijzen werden
nog aangevuld met 2 appels voor iedereen na
afloop.
Op 9 september in de Grutterswei, in de grote zaal,
weer gezellig kunnen bingoën, na de lekkere koffie en/of thee; netjes op gepaste afstand. Er
waren mooie prijzen en we kregen (bijna) allemaal nog een heerlijk appeltje mee..
Op 16 september waren we welkom in het Buurthuus in Achthuizen, waar we weer een lekker
bakkie kregen en daarna konden bingoën voor mooie prijzen. Ook hier kregen we een lekker
appeltje mee…
Nicolet
Alle appels en peren werden gesponsord door Fruitkwekerij Kees en Marianne van de Water.

BESTUURSMEDEDELINGEN
Het toenemend aantal besmettingen door het coronavirus heeft het bestuur doen besluiten de
komende geplande activiteiten van de agenda te halen.
Na 4 prima verlopen activiteiten in augustus en september wilden we op woensdag 21
oktober weer bingo spelen in de Grutterswei. Dit gaat dus niet door.
De poteravond op vrijdag 16 oktober met de Freesia’s gaat dus ook niet door.
Voor vrijdag 13 november stond in de agenda een Chinese maaltijd met daarna een optreden
van Zeeuwse Sien. Dit is doorgeschoven naar november 2021 bij ons 5jarig bestaan!
Op dit moment kunnen we nog niet overzien of we nog activiteiten kunnen uitvoeren dit jaar.
Als het verantwoord is zullen we dat zo snel als mogelijk is laten weten.
PS Opzeggingen voor 2021 schriftelijk of per e-mail voor 1 december 2020 naar
H.M. Zonneveld, Steigerdijk 11-6, 3257LP Ooltgensplaat of h.zonneveld39@hotmail.com

SPORTEN
Sporten gaat nog steeds iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion,
Tramweg 25, Oude-Tonge. Na een half uurtje spinnen is het altijd weer een verrassing wat er
volgt. Gezellig en goed voor ons lichaam. Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187643500. Kosten slechts € 17,50 per maand.

Op onze website vindt u informatie over allerlei activiteiten van
nu en het verleden met vele foto’s.

