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Nieuwsbrief nr. 6  juni-juli 2019 
 

BINGO  
                    
Vrijdag 28 juni 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. 

 

 

BARBECUE 

 

Op vrijdag 5 juli gaan we weer BBQ’en. We doen dit al voor de 9e 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 weer een gezellige avond van maken met 

medewerking van Hans Kamerling 

Bert Bakker. Aanvang 17.00 uur.  

De kosten zijn € 18,00 per persoon, 

inclusief de drankjes. 

                                                 

Opgeven bij Herman Zonneveld 

dinsdagavond 25 juni van 19:00 tot 

21:00 uur. Telefonisch 0187-630098 of  

per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com  

 

Betalingen vóór dinsdag 2 juli op rekening NL22RABO 0314 6579 59  t.n.v. A.S.V. 

Oostflakkee. 

SPORTEN 

Na donderdag 27 juni vakantie tot 5 september. Gezellig en goed voor ons 

lichaam.  

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500. 

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



REISVERSLAG HOTEL AM PARK IN STADTKYLL 

 
Lieve mensen, voor diegenen die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben Gerda 

Visser en ga voor de 3e keer mee met de ASVO en Wim noemt mij zijn secretaresse. Bij de 

opstapplaats in Middelharnis kreeg ik een fijne omhelzing en vroeg hij me, je hebt toch wel pen 

en papier bij, dus daar gaan we…… 

 

Zondag 26 mei 

In de bus werden we welkom geheten door onze chauffeur Jos en vertrokken we, op weg 

richting ons hotel. Na een uurtje rijden gingen we koffie drinken in België. Daarna gingen we 

naar Thorn. Het witte stadje waar we lekker gingen lunchen. Hierna allemaal weer de bus in 

voor het laatste deel van deze reis richting ons onderkomen voor deze week. We werden 

ontvangen met koffie / thee en gebak. Daarna was het tijd om onze kamer op te zoeken en om 

6.00 uur weer naar het diner. 

 

Maandag 27 mei 

8 uur uit de veren en in onze mooie kleren, want Anitha Stolk wordt 71 jaar. We hebben haar 

toegezongen en daarna mochten we van de chauffeur een uurtje mee naar het dorp om te 

winkelen bij de Kick, Rossman, Aldi en Lidl. Jannie dacht tandpasta gekocht te hebben maar 

het was kleefpasta Kukident!! En Aad had washandjes nodig, maar hoe vraag je dat in het 

Duits? Gelukkig hadden we Jos en die sprak een aardig mondje Duits. Op naar de lunch en om 

13.15 uur de bus in voor een mooie tocht naar Bad Munster Eifel. Daar mochten we van Jos 2 

uren los met plattegrond om niet te verdwalen. Na het diner speelden we nog een bingo en een 

quiz met leuke prijzen van de ASVO. 

 

Dinsdag 27 mei 

Allen weer fris en fruitig ontbijten en weer pleiten, lunchpakket mee en op naar de watervallen 

in Irretal en daar zijn vele foto’s gemaakt. Het was er erg mooi en toen naar Echternach. Daar 

hadden we de weergoden niet mee, af en toe een flinke bui, dus tijd voor een bakje koffie of de 

kerk bezichtigen. Thuis weer op naar het diner met 1 dame minder, want Atie had zich 

afgemeld bij Wim, ziek, zwak en misselijk met maagklachten. Wim, Jos en ik hebben zich om 

haar bekommerd en besloten een dokter te bellen en zo kwam ze in Gerolstein in het ziekenhuis 

terecht. We misten de muziekavond met karaoke maar hebben nog net het laatste gedeelte  

meegemaakt en dat was me wat hoor……. 

Frits ging los, na 40 jaren weer de dansvloer op met Margriet en later met mij. 

Dit vertelde zijn vrouw Ursula aan me. Al met al toch nog gezellig tot in de kleine uurtjes. 

 

Woensdag 28 mei 

Vandaag naar de Gerolsteiner bronwater fabriek. We kregen een film te zien over het reilen en 

zeilen in dit bedrijf. In plaats van koffie kregen we een proeverij van Spa water. Gevolgd door 

een bezichtiging vanaf het reinigen tot vullen, etiketten en doppen er op en in kratjes de 

vrachtwagen op voor het transport. 

S ’Middags hadden we vrij, we konden siësta houden, wandelen of fietsen. S ’avonds was er 

bingo van het hotel met leuke prijzen. 

 

Donderdag 29 mei 

Vroeg naar het ontbijt, om daarna met bus naar de Rührsee te rijden waar de boot al klaar lag. 

Inschepen maar. Wim trakteerde heel de groep op koffie namens de ASVO en dan op naar onze 

Jos. Die stond ons na een uurtje varen weer op te wachten. Allemaal weer de bus in en op naar 

het Wildpark in Hellental. Even onze lunchpakketjes opgegeten met koffie in de bus en daarna 

een ritje met het treintje door het park en op naar de roofvogelshow. Die was het aanzien meer 



dan waard, als maaltijd krijgen de valken levende kuikentjes en zo kwam aan deze show ook 

weer een eind. We gingen weer terug naar het hotel. 

Jos, Wim en ik hadden besloten even een bezoekje bij Atie te brengen in het ziekenhuis.  

Helaas zorgde een wielerronde voor vertraging doordat onze Jos er niet door kon. Wat hij ze 

toewenste zal ik maar niet oppennen. Maar goed, we hebben Atie bezocht met de auto van het 

hotel. Oh, wat was Atie blij dat ze weer iemand zag die Nederlands sprak, want moederziel 

alleen valt echt tegen en haar kinderen kwamen pas vrijdag om haar op te halen. 

 

Vrijdag 30 mei 

Half 8 ontbijt. Daarna al vroeg de bus in voor een dagtocht naar Cochem an der Mösel.        

Wat was dit mooi vonden Wil en ik, met zomerse temperaturen van 25 tot 33 graden. 

Vanavond was het laatste diner in Stadtkyll met elke avond de drankjes GRATIS!! We hadden 

nog een quiz en een wandeltocht met Johan. 

 

Zaterdag 1 juni 

Weer om half 8 ontbijt, koffers naar beneden en het beloofde weer een warme dag te worden. 

Iedereen ging buiten op het terras zitten. Wij kregen nog de lunch en toen was toch echt de 

terugreis in zicht. Maar eerst nog op naar Banneux, door de Ardennen. Jos kreeg nog een tasje 

met geld namens heel de bus en steekt dit samen met zijn vrouw in een goede doelenfonds en 

dat is: “Help Jos de winter door”. We kregen nog een afscheidsdiner bij de Gouden Leeuw in 

Terheijden en toen koersten we naar Middelharnis en vervolgens Oude-Tonge. 

 

 
 

WEBSITE 
 

Op onze website vindt u een verzameling van foto’s 

gemaakt door Cor Kik en verwerkt tot een geheel door 

onze ontwikkelaar, bijhouder en vernieuwer van de 

website Henk Jonker. Galerij: Films op YouTube. 



PS VAKANTIE 2020 van 6 t/m 12 juni in OOTMARSUM 

 

THEMAMIDDAG  
 
Woensdag 3 juli  gaan we onder leiding van Jan Berrevoets een wandeling maken door de 

duinen op de Kop van Schouwen, (bij het Klimbos). Bij slecht weer kan dit ook woensdag 10 

juli worden. 

Jan Berrevoets is al meer dan 20 jaar als vrijwilliger actief bij Staatsbosbeheer. 

Vorig jaar heeft hij bij ons in de Grutterswei een presentatie gegeven over al wat er leeft in de 

duinen. Daarbij vertoonde hij een van zijn gemaakte films, in dit geval over hoefdieren. 

 

Mits we redelijk goed ter been zijn kunnen we dit in de praktijk gaan bekijken. 

We vertrekken om 12.30 uur vanaf de carpoolplaats bij het busstation per auto in Oude-Tonge 

en beginnen dan om 13.30 uur aan de wandeling. 

Van de deelnemers vragen we een financiële bijdrage van € 5,00 per persoon incl. een kopje 

koffie / thee. 

Aanmelden eveneens op dinsdagavond 25 juni telefonisch 0187-630098 tussen 19.00 en 

21.00 uur of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com 

 

 

 Evenals bij de fiets-/auto middag 

van 12 juni j.l. zal ik aan de hand 

van de aanmeldingen de auto 

indeling maken.                         

Ook nu wordt u thuis opgehaald.  

De vergoeding per auto zal  € 16,00 

bedragen. 

 

  

 
 

BINGO 
 
Vrijdag 26 juli weer een grote bingo in het Infocentrum van Stichting Zijn,  Bernhardstraat 27 

in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur. e spelen 10 rondes voor € 7,50 met een  

gratis kopje koffie/thee. Bovendien nog een  

 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

 
 

NIEUWSBRIEF  

De nieuwsbrief voor de maand augustus ontvangt u reeds medio juli i.v.m. een komende 

dagreis. 

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com

