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Bingo in Ooltgensplaat
Op Woensdag 11 augustus organiseren we weer een bingomiddag in M.F.C. ’t Centrum
Ooltgensplaat. Adres: Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat.
Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 uur.
We houden ons nog steeds aan de richtlijnen van het RIVM.
En met elkaar hopen we er weer een gezellige middag van te
maken.
We verzoeken u als u hieraan mee wilt doen zich van tevoren aan
te melden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch
op donderdag 5 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur
0187-630098.
We spelen 6 ronden + een superronde voor € 6,00 per boekje inclusief koffie/thee.
Voor 2 boekjes betaalt u € 10,00 per persoon.

FIETSEN
We gaan weer fietsen! En wel op woensdag 25 augustus.

Waar gaan we heen?

Doel van de fietstocht is gezellig weer eens een eindje te
gaan fietsen met elkaar. De exacte route is nog niet
bekend maar zal in totaal ca. 30 km bedragen.
Uiteindelijk zullen we in Ooltgensplaat uitkomen om bij
Tamara’s Horeca de lunch te gebruiken in ’t Centrum.
We gaan genieten van een kop heerlijke zelfgemaakte
soep naar keuze. (Tomaten of groentesoep) en twee
belegde broodjes met keuze uit verschillend beleg.
1 x broodje kroket met mosterd en 1 x pistolet naar keuze
( luxe broodjes o.a. carpaccio brie gezond paling zalm tonijn ) 2 kopje koffie of thee.
Overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Vertrek om 10.30 uur vanaf Ebbe en Vloed.
De kosten bedragen € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden, voor vrijdag 20 augustus
over te maken op bankrekening NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.

Aanmelden telefonisch: Donderdag 19 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij
Herman Zonneveld 0187-630098 of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com
Wij zoeken nog iemand die als bezemwagen wil
fungeren voor deze fietstocht. U hoeft de kosten
voor de fietstocht dan niet te betalen en helpt onze
fietsers ermee.
Meldt u aan!
Als het weer het niet toelaat om te gaan fietsen
zullen we het met de auto doen en passen ons
gewoon aan wat betreft de route en het tijdstip van
vertrek. Dit hebben we wel eens eerder gedaan.

Informatie Vakantieweek Ootmarsum 2021
Er kunnen zich nog enige liefhebbers aanmelden voor de vakantieweek in Ootmarsum.
Inmiddels is besloten dat de vakantieweek doorgaat. Uitvoerige informatie kunt vinden op
onze website www.asv-oostflakkee.nl/nieuwsbrief.html
Aanmelden en informatie bij Ada Kik, tel. 0187-641515, of per e-mail c.kik5@hotmail.com .
Aanmelden schriftelijk bij Wim Koert, Wilhelminastraat 39, 3255 BP Oude-Tonge.

BESTUURSMEDEDELINGEN
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 8 september in de Grutterswei.
Voor de komende bestuursverkiezing kunnen liefhebbers zich melden bij de secretaresse Dicky
Maliepaard, Wilhelminastraat 12, 3255 BR Oude-Tonge. Of secretariaat@osv-oostflakkee.nl

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN 2021
Vrijdagavond 24 september een z.g. grote bingo in de Grutterswei.
Woensdag 29 september gaan we met een luxe touringcar naar Schoonhoven en varen we met
partyschip Jacqueline over de Lek en de Neder-Rijn naar Rhenen.
Vrijdag 15 oktober gaan we Chinees eten in ’t Centrum
Vrijdagavond 22 oktober wederom een z.g. grote bingo in de Grutterswei.
Vrijdag 26 november vieren we het 5 jarig bestaan van de Algemene Senioren Vereniging
Oostflakkee met een warm en koud buffet en komt Zeeuwse Sien bij ons optreden.
Zaterdag 18 december Kerstviering in de Grutterswei.

WEBSITE
Bezoek ook onze website voor informatie: www.asvoostflakkee.nl

