
                                              A.S.V. OOSTFLAKKEE   
Nieuwsbrief juli en augustus 2017 
Aan de leden, 
BINGO 

Vrijdag 23 juni grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 
Aanvang 19:30 uur 
De kosten zijn € 7, - met gratis koffie. 
9 rondes + 1 extra ronde. Het is voor iedereen 
LET OP Juli geen bingo 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
THEMAMIDDAG 

Woensdag 5 juli themamiddag van Drogisterij van Loon uit Oude Tonge 

In een drogisterij zijn onnoemelijk veel producten en verschillende soorten 
geneesmiddelen. 
Deze middag willen wij voor u de Fytotherapie /plantaardige geneeswijze nader 
toelichten. 
Daar hebben wij een specialist voor uitgenodigd, die zich hier alvast aan u 

voorstelt.  

Mijn naam is Toos Hoogduin, ik werk voor Arkopharma.  

Arkopharma is een frans bedrijf die gespecialiseerd is in kruidengeneesmiddelen.  

Het lijkt me leuk om jullie wat meer te vertellen over de werking en de bereiding 

van deze kruidengeneesmiddelen. En hoe en wanneer je deze kunt toepassen. 

Welke kruiden kun je bijvoorbeeld gebruiken bij gewrichtsklachten, slapeloosheid 

of blaasklachten. Bent u hier nieuwsgierig naar dan hoop ik u te zien op woensdag 

5 juli.  

Locatie: De Grutterswei, Willemstraat 14, Oude Tonge. 

Aanvang 14:00 uur 

Zaal open 13:30 uur 

De kosten van de middag zijn € 5,- 

U bent van harte welkom 



BBQ 7 juli 

We gaan dit jaar weer BBQ en dan al weer voor de 7e keer bij Tonnie Buijs een 
mooie locatie bij slecht weer kunnen we naar binnen. 

Dus vrijdag 7 juli is er de BBQ om 17:00 uur. 

De kosten zijn € 15,00 p.p.+ 1 consumptie, de rest van de consumpties voor eigen 
rekening. Niet leden € 17,50 

Het vervoer moet u zelf regelen. 

We hopen er een gezellige middag/avond van te maken. 

Locatie: Magdalenadijk 9 

Opgeven bij Herman dinsdag 27 juni van 18:00 tot 21:00 uur tel. 630098 of per 
mail asvo@telfort.nl. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 Op een mooie zondag vertrokken wij uit Goeree Overflakkee 
Het weer bleef zonnig dus dat viel reuze mee. 
Op de heer reis deden wij Emmerich aan 
Een wandeling op de boulevard hebben wij gedaan. 
Het uitzicht was wonderschoon 
Door de warmte voelden wij ons wel een beetje loom. 
Veel uitstapjes vielen ons ten deel 
Het waren er bijzonder veel  
Geen dag zonder veel gelach 
De stemming zat er goed in 
Dat kwam ook door Dhr. Koert met voornaam Wim 
Het hotel gebeuren was helemaal oké 
Dus deze week was een iedereen te vree. 
Ook de chauffeur verdient 1 pluim 
Hij vertelde ons veel onderweg 
En dat zoog hij niet uit zijn duim. 
Dus als tevreden mensen 
Zijn wij naar huis gegaan. 
Mijn wens is dat het u allen goed mag gaan. 
                                                      Anitha Stolk-Noorlander 
 
 



 
Even Voorstellen ik ben Gerda Visser. 
Mij werd gevraagd door Wim om een reisverslag voor het clubblad te schrijven, nu 
bij deze. 
Zondag 28 mei vertrokken we uit een zonovergoten Middelharnis 27 tot 32 
graden. Oude Tonge zat er al in het was een mooie bus met airco van BTR reizen 
onze chauffeur was Roy die de hele week bij ons is gebleven, we gingen rond 1 uur 
heerlijk lunchen daar waren we wel aan toe daarna flaneren over de boulevard in 
Emmerich aan de Rijn en toen naar ons Hotel in `s Heerenberg  
Waar we om 18:00 uur een heerlijk 3 gangen diner kregen. 
Maandag 29 mei rustdag, s ‘middags kon je mee het kasteel bezoeken. 
We hadden leuke uitstapjes, de lanen in de paden op over een zanddijk nog in 
aanleg achteruit terug en keer om bewijs je rijbewijs, Wim eruit die gaf 
aanwijzingen zodat we niet de afgrond inreden maar Roy deed dit alles perfect 
hoor! 
En `s avonds deden we een quiz met leuke vragen zoals wanneer is de 
Haringvlietbrug geopend (64)  
Wat zegt de chinees altijd (sambal bij) we hadden allen goed ons best gedaan en 
kregen allen een bosje tulpen. 
We gingen naar het Rosarium daar kregen we lekker koffie met rozenvlaai heerlijk, 
we kregen een rondleiding over rozen maar dat werd een boerderijochtend bokjes, 
paarden en zwijntjes tot Wim zei Mevr. wij kwamen rozen kijken en een 
beeldentuin maar helaas dit was er niet meer. 
En we bezochten de weekmarkt die erg intrek was bij de dames. 
En de cactuskwekerij van Annie en haar man Bert en bij het naar huis gaan 
allemaal een cactus kregen. 
We hadden ook s` avonds nog een zangavond en bingo en een loterij met mooie 
prijsjes.  
Vrijdag 2 juni gingen we naar de Postbank Nationaal park Veluwezoom met 
mooie vergezichten met heide en bossen toen naar Doesburg dus weten we nu waar 
Abraham de Mosterd haalt. Daarna nog lekker één terrasje pakken en weer naar 
ons hotel voor ons laatste diner het eten was steeds lekker. Nog 1 nachtje slapen 
koffers pakken want er is een tijd van komen en van gaan. 
Dus vertrekken wij om 9 uur met nog 1 excursie en dan huiswaarts om af te 
sluiten met een goed diner in Zuid Beijerland. 
 
Met vriendelijke groeten Gerda Visser 
 



 
Rabo Clubkas Campagne 2017  

We hebben ons als Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee inmiddels 

aangemeld voor de Rabobank Het Haringvliet Clubkas Campagne 2017.  

Indien u een rekening heeft bij de Rabobank ontvangt u rond 1 september een 

persoonlijke stemcode in uw brievenbus. 

Gedurende de gehele maand september kunt u uw stem geven aan onze vereniging.            

Met uw medewerking kunnen we onze clubkas dus versterken om leuke dingen te 

ondernemen. Hoe meer stemmen op onze vereniging des te meer geld mogen wij 

ontvangen van de Rabobank. 

Verder nieuws over deze Rabobank Clubkas Campagne kunt u aantreffen op de 

website van de Rabobank. www.rabobank.nl/hhv 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bingo in Ooltgensplaat 

Voor de eerste keer in ons bestaan organiseren we op woensdag 2 augustus een 
bingo in Ooltgensplaat. Plaats van handeling MFC ’t Centrum, 
Weesmolenstraat 12 
Aanvang 14:00 uur 
De kosten zijn € 5,00 inclusief koffie/thee.                 
Mooie prijzen van Vak slager Buth en Emté. 
Iedereen is welkom 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
LET OP 
 
6 september fietstocht houd die dagen vrij 

19 september dagreisje naar het Westland in Honselersdijk 

Meer hier over in de volgende nieuwsbrief 

 

 

 

  

http://www.rabobank.nl/hhv

