
 A.S.V. OOSTFLAKKEE  

Nieuwsbrief nr. 6 juli 2018 

BINGO   
   

Vrijdag 29 juni weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 

in Oude-Tonge.  

We spelen 9 rondes voor 7 euro, inclusief 

een kopje koffie/thee + 1 extra ronde.                                          

                                       U bent welkom vanaf 19.00 uur. 

                                                    Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom! 

 
 

BBQ  
 

Op vrijdag 13 juli gaan we weer BBQ’en. We 

doen dit al voor de 8
e
 keer bij Tonnie Buijs. 

Locatie: Magdalenadijk 9, Oude-Tonge 

Een mooie locatie en  bij slecht weer kunnen 

we naar binnen  

Het vervoer moet u zelf regelen. We willen er 

een gezellige avond van maken met 

medewerking van Hans Kamerling en zijn 

accordeon.  

Aanvang 17.00 uur.  

De kosten zijn € 18,00 per persoon, inclusief de drankjes.  

 

Opgeven bij Herman Zonneveld woensdag 4 juli van 19:00 tot 21:00 uur        

tel. 630098 of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com  

Betalingen vóór vrijdag 6 juli op rekening NL22RABO 0314 6579 59  t.n.v. 

A.S.V. Oostflakkee. 

BINGO                     Vrijdag 27 juli grote bingo bij St. ZIJN aan de 

Bernhardstraat 25. Oude-Tonge. 

We spelen 9 rondes voor 7 euro, inclusief een kopje 

koffie/thee + 1 extra ronde.  

U bent welkom vanaf 19.00 uur. 

Aanvang 19.30 uur.  Iedereen is welkom!  



Verslag dagreis met de Museum Plus Bus naar ‘s-Hertogenbosch 

Op 15 mei maakte de ASVO een dagreis met de Museum Plus Bus, mogelijk 

gemaakt door de deelnemers aan de BankGiroLoterij.   

De reis ging naar ‘s-Hertogenbosch, het Brabants Museum. Om 9.30 uur 

vertrokken we uit Oude-Tonge met 45 personen, (volle bus), allemaal goed 

gemutst. We waren aan de vroege kant dus bood de chauffeur ons een mooi ritje 

door het Brabantse land aan. Dat was mooi meegenomen en het weer prachtig. 

Om 11.00 uur gingen de deuren van het museum open. Het museum huist in een 

prachtig pand aan de Weversstraat. We hebben eerst koffie gedronken, daar waren 

we wel aan toe. Onder leiding van een vrouwelijke gids zijn we op pad gegaan. In 

3 groepen waren we verdeeld. Onze groep bleef beneden waar o.a. werken te zien 

waren van Jan Sluiter, Jeroen Bosch en Vincent van Gogh.     

Mooie schilderijen, pentekeningen, houtsnijwerk, zelfs prachtige serviezen.     

Heel indrukwekkend allemaal. Zo had ieder zijn eigen belevenis aan het museum.  

Na de rondleiding, (met goede uitleg bij alles wat we te zien kregen), gingen we 

aan tafel voor de broodmaaltijd. Jammer genoeg waren daar wat haken en ogen 

aan, dat was wel jammer. Na het eten konden we nog een uurtje rondkijken. De 

meeste van ons groepje gingen naar buiten waar ook in de museumtuin nog iets 

bijzonders te zien was, n.l. een heel oude eikenboom met daaronder 2 

kunstwerken, en wel 2 mooie koeien. Met de boom was iets bijzonders aan de 

hand en wel het volgende. Bij nieuwbouw in een aangrenzende straat hebben ze 

onder het gebouw doorgangen aangebracht om de wortels de ruimte te geven 

waardoor de eikenboom door kan groeien en niet beschadigen. Een fantastisch 

idee. Al met al was het een mooie dag waar we heel veel moois gezien en gehoord 

hebben. Rond 16.00 uur waren we weer terug in Oude-Tonge.                              

Ik zelf heb er enorm van genoten. Bestuur bedankt.     

 

 

 

 

 

 

Kijk voor foto’s van deze dag op onze website. 

 



Reisverslag naar Hotel Brinkzicht in Vledder 26 mei-2 juni 2018 

Dag 1 Zaterdag 26 mei vertrokken we met 37 personen naar de provincie Drenthe met 

weer zomerse temperaturen. Na 1 uurtje rijden de 1
e
 stop bij de Meeren om het vocht 

aan te vullen. Vervolgens op naar ons hotel, niks loos want na 1,5 uur waren we er al.  

 We werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak, welkomstwoord en pasje voor de 

kamer. Wat opfrissen en om 18.00 uur aan tafel voor het diner. Daarna nog buiten zitten 

op het terras en toen klaarmaken voor een zwoele nacht en Anitha Stolk op naar haar 70
e
 

verjaardag. Want daar heb ik over nagedacht en zij heeft dit vast niet verwacht! 

Dag 2 Ik was als eerste, dus even haar stoel en tafel versierd. s’Middags bustocht naar 

de Weerribben. Een prachtig waterrijk gebied, we passeerden de plaatsen Steenwijk, 

Giethoorn, Blokzijl en Ossezijl en pakten een terrasje bij Nationaal Park de Weerribben. 

Dag 3  Na een heerlijk ontbijt gingen we de hele dag uit met de bus, op naar Schoonlo 

voor de koffie, vervolgens naar Nelis en Leentje in Emmen-Erfscheiderveen en daar 

konden we gelijk aan tafel voor de lunch. Soep met ballen, bal gehakt en allerlei 

broodsoorten. Geweldig! Daarna hun verzamelingsmuseum bekijken. Ik was er al voor 

de 2
e
 keer , maar het blijft mooi wat die mensen allemaal hebben staan uit 

grootmoederstijd. Toen weer drinken of ijs eten want het was erg warm, 32 graden 

Celsius. Toen het muzikale gedeelte door Nelis waarbij we mee mochten zingen en om 

15.30 uur weer huiswaarts voor het diner en s’avonds bingo o.l.v. Ada en Wim. Gratis 

en met leuke prijzen en daarna zachtjes aan weer nest maken! Wim gaf een rondje 

namens de ASVO! 

Dag 4  Allemaal weer fris en fruitig, pluk de dag, tik een eitje. Daarna de benen 

strekken, even shoppen en 11.00 uur koffie drinken op het zonovergoten terras. Parasols 

ontbreken nog, dus allen een beetje inschikken voor een plaatje in de schaduw en weer 

eten. Middagmatinee naar de historie van de Koloniehof en nog een mooie rit langs 

boerderijen en weer terug naar het hotel. Weer een fantastisch diner en toen ging het me 

daar toch onweren en regenen. Een ander gezelschap moest precies vertrekken, ze 

hadden vast natte sokken en wij gingen naar de speelzaal voor het spel Nic-Nac??? Het 

waren 8 houten bakken en daar moesten de knikkers in de juiste vakjes rollen, we 

hebben er veel lol om gehad. 

Dag 5 Woensdag weer een drukke dag voor de groep. Ik zelf had de primeur en zat naast 

de chauffeur. Koffie in Dwingeloo. Toen op naar Oud Aalden, een pannenkoek naturel, 

spek of appel en koffie of thee. Dit heeft goed gesmaakt. Even een wandeling voor de 

spijsvertering, prachtig, langs al die boerderijen met rieten daken. De bus weer in en met 

heel veel zin op naar museumboerderij in de Ar. Eerst weer wat drinken, anders drogen 

we uit en als klap op de vuurpijl het fotomoment bij de hunebedden in Diever. Al met al 

veel ervaringen rijker en op naar Brinkzicht, opfrissen en op naar het dinerbuffet. 

Dag 6 Een vrije dag. Je mocht je eigen programma invullen. Eerst op ons gemak 

ontbijten, daarna het dorp in naar de “Klerenwinkel” en de benen strekken, vervolgens 

koffie op het terras, daarna de lunch en toen namen Atie, Aad en ik de buurtbus naar 

Steenwijk. Lekker funshoppen en weer op naar ons diner. Na het eten op naar de bonte 

avond die muzikaal werd verzorgd door Bert Kling, Anke en Jeske. Zij voerden kleine  



 

 

toneelstukjes op en meezingers, zeemansliederen. Één ervan hoog is de zolder, laag is de 

vloer, mooi is het meisje, lelijk is der moe. Er werd uit volle borst meegezongen, dus 

even pauze. Dan: O wat zijn we blij, niet omdat ze jarig is maar om de vreterij. We 

kregen een volle schaal met snacks, nog even de beentjes los, met zijn allen de polonaise 

en toen was het alweer tijd om te gaan slapen want er zaten al mensen te gapen vond 

Anke. Wij niet hoor want gezelligheid kent geen tijd! Maar het was een super bonte 

avond! 

Dag 7  Vrijdag, de tijd vliegt. Nog 1 dagtocht naar de aardbeienkwekerij in Manderveen. 

Eerst een koffiestop in Ommen om 10.30 uur en op doorreis naar de lunch, Die zag er 

als volgt uit: aspergesoep, belegde broodjes, koffie/thee en ijscoupé met aardbeien. 

Geweldig, film kijken, het bedrijf en winkel en dan nog eens koffie/thee met beschuit en 

aardbeien. Alles fris en fruitig. Weer terug naar Vledder voor een heerlijk diner en toen 

op naar de speciale bingo met super prijzen. De week is omgevlogen, morgen weer 

gezond op en huiswaarts.   Met vriendelijke groet, Gerda Visser-Leijdens. 

Activiteitenkalender Augustus 2018 

(Wijzigingen voorbehouden) 

Vrijdag 10 augustus THEMAMORGEN. Een excursie naar de visafslag 

in Stellendam per auto.                                                                      

Woensdag 22 augustus bingo in Ooltgensplaat.                               

Vrijdag 31 augustus bingo bij Stichting Zijn. 

Heeft u al op onze website gekeken? 

Ga naar www.asv-oostflakkee.nl 

 

 

http://www.asv-oostflakkee.nl/

