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THEMAMIDDAG 

 

Woensdag 8 mei gaan we in de Grutterswei terug naar de school van vroeger. 

Terug naar de school van vroeger met oude schoolplaten van Isings, Jetses etc. 

Terug naar de schoolbanken van vroeger. De 60+ herkennen deze platen uit hun 

jeugd. Het zijn prachtige platen en we zien onszelf weer in het aloude 

schoollokaal zitten. We eindigen met de jaren van Ot en Sien met het al 100 jaar 

oude leesplankje.                                      

Dit alles wordt gepresenteerd door 

Karel Pater.       

Na zijn pensionering in het onderwijs,   

35 jaar Prins 

Mauritsscholengemeenschap in 

Middelharnis, heeft hij 5 presentaties 

gemaakt, waaronder deze over terug 

naar school. We hopen samen te                                      

afb. Hotel Meijer Middelharnis                genieten.van de mooie afbeeldingen.        

Zaal open 13.30 uur.  Aanvang 14.00 uur. De kosten: 5 euro per persoon incl. 

koffie/thee.  
 

BINGO 
 

Woensdag 15 mei bingo in het Buurthuis,  Kloosterstraat 10 in Achthuizen.            

We spelen 5 rondes voor 5 euro, inclusief koffie/thee + 1 extra ronde. 

Mooie prijzen van ’t Tilse Schuurtje, Vakslager Buth en Coop van den Houten.  

 

U bent welkom vanaf 13.30 uur. 

Aanvang 14.00 uur.  

Iedereen is welkom in Achthuizen 
 

VAKANTIEWEEK   

                                                                                            
Zondag 26 mei is de datum van vertrek voor een weekje geheel verzorgde 

vakantie in de Eiffel. Zaterdag 1 juni worden ze weer gezond en wel weer in 

Oude-Tonge verwacht. 



FIETSDAG 
                                                                                                         

Woensdag 5 juni gaan we weer fietsen en wel naar het Visserijmeuseum en ’t 

Vissersuusje in Bruinisse waar we ontvangen worden met koffie/thee en 

bolussen. Ingeval van slecht weer proberen we het een week later op woensdag 

12 juni. 

.  

In 1985 ontstond in Bruinisse de behoefte aan een eigen visserij museum. Enige 

tijd later kwam dat er in een voormalig schoolgebouw aan de Dreef. In 1998 

werd de voormalige ABN Bank betrokken. Ook kregen ze de beschikking over 

een naastgelegen woning die kon worden ingericht als vroegere visserswoning, 

het  `tVissersuusje’. Samen vormen ze de unieke combinatie; ‘Brusea’. 

Wie “Bruinisse” zegt, denkt automatisch aan een heerlijk zilt zeebanket: 

“Mosselen!”. En om dát natuurlijk, schoon en gezond product draait het 

allemaal in een deel van Brusea. Dit museum vindt u niet voor niets in de 

Oudestraat, generaties lang de woonplek van de mosselvissers op steenworp 

afstand van “de koâje”, de aloude vissershaven van Bruinisse. 

Na ons bezoek aan Bruinisse gaan we op de terugweg naar Eetcafé De Tram in 

Nieuwe-Tonge voor een welverdiend 3 gangen diner. De drankjes komen hierbij 

voor eigen rekening 

Bij opgave aangeven sliptong, kipsaté of een strengetje Sparerib.  

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op 

donderdag 23 mei tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld 0187-

630098.  

De kosten slechts 16,00 euro voor leden en voor niet leden 22 euro, te betalen 

voor 3 juni op bankrekening NL22 RABO 0314 6579 59 t.n.v. Algemene 

Senioren Vereniging Oostflakkee. Vertrek om 12.45 uur vanaf Ebbe en Vloed. 

 

NB We zoeken nog iemand die als bezemwagen wil fungeren. Ook hiervoor 

kunt u zich aanmelden.  

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


WEBSITE 
 

Heeft u al op onze vernieuwde website 

gekeken? Foto’s van allerlei activiteiten   op de 

website.                         

Ga naar www.asv-oostflakkee.nl  

of Google asv-oostflakkee 

 

BINGO  
                  
Vrijdag 24 mei weer een grote bingo in het Infocentrum van Stichting Zijn,  

Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

We spelen 10 rondes voor € 7,50 met een  

gratis kopje koffie/thee. Bovendien nog een  

 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

 

SPORTEN 

Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, Tramweg 

25, Oude-Tonge. Gezellig en goed voor ons lichaam.  

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500. 

Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop. 

 

TONEELAVOND MET TONEELVERENIGING STAD 

Voor een volle grote zaal werd door de toneelvereniging opgevoerd  

“Veel kabaal op Clingendael". Hierbij liep het van tijd tot tijd inderdaad weleens 

uit op veel kabaal maar aan het eind kwam het toch wel weer tot een goed einde. 

Na afloop was er nog de jaarlijkse verloting met zeer veel prijzen, o.a. veel 

bloembakken beschikbaar gesteld door Auperlé Deco Bloemen. Hiervoor onze 

oprechte dank.   

VOORLOPIGE ACTIVITEITEN JUNI 
 

Woensdag 5 of woensdag 12 juni fietsdag naar Bruinisse 

Vrijdag 7 juni vrijwilligersavond 

Vrijdag 28 juni bingo Oude-Tonge 

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

