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BELEEF FLAKKEE
De dagtochten Beleef Flakkee, die de RTM samen met het Streekmuseum Goeree
Overflakkee in Sommelsdijk organiseert, vinden komend seizoen plaats op de donderdagen
11, 18 en 25 juli en 1 augustus. Een museumbus van de RTM rijdt vanaf busstation Zuidplein
en halte Tienvoet in Heinenoord naar Sommelsdijk. Onderweg zijn er diverse opstapplaatsen
(Numansdorp A29, Den Bommel N59, Schaepsweg). De bus rijdt vervolgens via Den
Bommel, Stad a/h Haringvliet, Menheerse ’t Hoad en de Menheerse Werf naar het
Streekmuseum in Sommelsdijk. In het Streekmuseum is een ontvangst in traditionele
klederdracht met koffie en grootmoeders' appeltaart. Vervolgens zijn er een uitgebreide
rondleiding en een ouderwetse lunch in De Doele, een kleurrijk pand uit de 18e eeuw. 's
Middags is er een bezoek aan het RTM -museum met een retourrit naar West Répart in één
van de prachtig gerestaureerde motortrams van de RTM.
Vertrek busstation Zuidplein (halte X): 09:15 uur; terugkomst Zuidplein: plm. 18:30 uur.
Bekijk hier het programma. Kosten alles inclusief: € 49,90 p.p.

Bron van bovenstaande informatie is de website van RTM.
Op donderdag 1 augustus gaan wij deze dagtocht maken met een speciaal voor ons
aangepast programma. Zie hiervoor de volgende pagina.
Vanwege het beperkt aantal plaatsen is het alleen voor leden.
Indien volgeboekt mag u boven aan de lijst voor de volgende dagtocht.
Aanmelden telefonisch op maandag 15 juli tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld,
0187-630098 of per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com
Bij het aanmelden aangeven waar u op de bus wil stappen.
Uw financiële bijdrage slechts € 35,00. Betalingen vóór dinsdag 23 juli op rekening
NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.

Museumbus RTM
09:30 uur:

vertrek bushalte Den Bommel A59, Schaapsweg;

09:45 uur:

vertrek SGRO Grutterswei, Willemstraat, Oude-Tonge.

Via Achthuizen, Den Bommel, Stad a/h Haringvliet, naar Tieleman, Middelharnis.
10:10 uur

vertrek Tieleman Keukens, Middelharnis.

Vervolgens via Middelharnis ’t Hoad en Menheerse Werf naar het Streekmuseum GoereeOverflakkee;
11:00 uur:

aankomst Streekmuseum Sommelsdijk (Binnenweg);

Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Sommelsdijk
11:00 – 11:30 uur:

ontvangst met koffie en grootmoeders’ appeltaart;

11:30 – 13:00 uur:

rondleiding in stijl door Streekmuseum;

13:00 – 14:00 uur:

lunch in De Doele.

Museumbus RTM
14:00 uur:

vertrek Streekmuseum naar RTM-museum Ouddorp;

14:40 uur:

aankomst RTM-museum.

RTM-museum en -stoomtram
14:40– 15:15 uur:

museumbezoek;

15:30 uur:

vertrek dieseltram RTM-museum;

16:30 uur:

aankomst dieseltram RTM-museum.

Museumbus RTM
17:00 uur:

vertrek RTM-museum;

17:30 uur:

aankomst Tieleman, Middelharnis

17:45 uur:

aankomst SGRO Grutterswei, Willemstraat, Oude-Tonge

18:00 uur:

aankomst bushalte Den Bommel/A59, Schaapsweg.

OPFRISCURSUS RIJVAARDIGHEID
De gemeente organiseert samen met de Regionale
Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV GO) en Veilig
Verkeer Nederland ook dit jaar weer een opfriscursus
rijvaardigheid voor inwoners van Goeree-Overflakkee
van 65 jaar en ouder.
In Oude-Tonge zal deze plaatsvinden op dinsdag 1 oktober 2019.
Dit zal plaatsvinden in De Grutterswei, Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge,
U kunt kiezen uit een ochtend- of een middagsessie. Ochtendsessie van 8.30 tot 12.00 uur.
Middagsessie van 13.00 tot 16.30 uur.
Voor wie is deze cursus bestemd
Iedereen van 65 jaar of ouder die zelf autorijdt, in het bezit is van een geldig rijbewijs en in
Den Haag woont. En iedereen die in een brommobiel rijdt. Deze uitnodiging geldt ook voor
uw (eventuele) partner ouder dan 65 jaar die auto of brommobiel rijdt.
Theorie èn praktijk
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en
actuele verkeersonderwerpen zoals ‘het nieuwe rijden’ krijgen volop de aandacht. Met een
speciaal opgeleide ritbegeleider maakt u in uw eigen auto of brommobiel een
rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop van de rit krijgt u een ritverslag met
persoonlijke adviezen waarmee u de (vaak ongemerkt) ingeslopen fouten in uw rijgedrag en
uw routine kunt verbeteren.
Ogen, oren en reactie
Ervaren specialisten nemen een oog-, oor- en reactietest af. → is dat zo?
Deelnamebewijs met adviezen
Aan het einde van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname en een naslagwerk zodat u
de theorie en de persoonlijke adviezen nog eens kunt nalezen. Voor alle duidelijkheid: deze
rijtest is géén examen en niet verplicht. Deze cursus heeft géén gevolgen voor de geldigheid
van uw rijbewijs! Het doel van de opfriscursus is om senioren in het verkeer zo lang mogelijk
veilig aan het verkeer te laten deelnemen.
Kosten
Uw eigen bijdrage is €15,00, contant te betalen bij de start van de cursus. De rest van de
kosten van de cursus wordt gesubsidieerd door de overheid.

Zelf meenemen
•
•
•

Auto of brommobiel
Rijbewijs
€ 15, - contant

Aanmelden Opfriscursus Rijvaardigheid Senioren
Voor de cursus van 1 oktober uiterlijk 16 september 2019 bij mevrouw L. de Jong van
Veilig Verkeer Nederland.
Vermeld in de mail uw naam, adres, telefoonnummer en “Opfriscursus Rijvaardigheid
Senioren GO 2019”. Wilt u tevens aangeven of u wilt deelnemen aan de ochtend- òf de
middagsessie?
E-mailadres werkgroepsenioren@kpnmail.nl of bel met: 0184 685 317
Bij geen gehoor kunt u een boodschap achterlaten.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief.

SCOOTMOBIELTRAINING
Voor wie is deze cursus bestemd
Iedereen die een scootmobiel heeft. Het maakt niet uit of u de scootmobiel via de gemeente
verkregen heeft of zelf een scootmobiel heeft aangeschaft.
Deze training zal plaatsvinden op 12 september in Dirksland en is gratis.
Informatie bij Herman Zonneveld, tel. 0187-630098 of e-mail h.zonneveld39@hotmail.com

BINGO
Vrijdag 26 juli en op vrijdag 30 augustus 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.

KOMENDE ACTIVITEITEN
Woensdag 21 augustus bingo in ’t Centrum, Ooltgensplaat. Aanvang 14.00 uur.
Zaal open om 13.30 uur. We spelen 5 rondes voor € 5,00 incl. koffie/thee + 1 extra ronde.
Iedereen is welkom.
Vrijdag 30 augustus bingo in het Infocentrum Stichting ZIJN, Oude-Tonge. Zie boven.
Woensdag 11 september fietsdag naar Fort Sabina.
Vrijdag 27 september bingo in het Infocentrum Stichting ZIJN, Oude-Tonge.
Woensdag 2 oktober Dagreis naar Kalkar in Duitsland.

