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FIETSEN NAAR FORT SABINA
Een fort bestormen en je eigen wapens
maken alsof je nog leeft in de tijd van de
ridders. Fort Sabina kan je op deze
avontuurlijke manier ontdekken. De stichting
organiseert ook allerlei evenementen op het
gebied van kunst, cultuur en natuur zoals; het
Festival van de Verbeelding, vlindernacht en
theatervoorstellingen. Elke zondag staan de
poorten van Fort Sabina open en kan je het
fort gratis bezoeken. Fort Sabina heet
eigenlijk languit: fort Sabina Henrica. Het is een kustverdedigingswerk, gebouwd in 1811 in
opdracht van Napoleon. Rond 1881 is het fort verder uitgebreid en gemoderniseerd. Toen de
inwoners van Willemstad, Fijnaart, Heijningen en omgeving eind 1944 in de vuurlinie
kwamen te liggen tussen de oprukkende geallieerden en terugtrekkende Duitsers, vluchtten
honderden mensen naar Fort Sabina. Ze zaten daar tien dagen opeengepakt bij elkaar.
Bron Fort Sabina.
Op woensdag 11 september gaan we fietsen naar Fort Sabina in Heijningen. Vertrek vanaf
Ebbe en Vloed om 9.30 uur. We zullen worden ontvangen met koffie of thee met appelgebak
of gesorteerd gebak. Na de koffie/thee krijgen we een rondleiding over het fort. Hierna gaan
we aan tafel voor de lunch.
Deze bestaat uit mini-broodjes op etagere, (3 p.p.)
gesorteerd. Gezond / kaas / salades / diverse soorten
beleg. Broodje kroket.
Glaasje verse fruitsalade.
1 x koffie / thee p.p.
Op de terugweg nemen we nog even tijd voor een
ijsje bij Hetty.
Aanmelden telefonisch donderdag 29 augustus
tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld, 0187-630098 of per e-mail
h.zonneveld39@hotmail.com Uw bijdrage € 15,00 te betalen voor donderdag 5 september
op rekening NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.
Wie wil er als bezemwagen fungeren? Gaarne melden, niet betalen!

SPORTEN
Met ingang van donderdag 5 september
gaan we weer iedere week sporten 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
Gratis kunt u een keer meedoen!

DAGTOCHT BELEEF FLAKKEE
Op donderdag 1 augustus zijn we met de RTM Museumbus vanaf diverse opstapplaatsen
naar het Streekmuseum in Sommelsdijk gereden. We kwamen via ’t Hoad, alwaar een oud
stuk rails en een kaartenhuisje gerealiseerd door vrijwilligers van de RTM en een rondleiding
over de Menheerse Werf, waar de reparatie van het RTM-pontje Anna Jacoba aan de gang is,
in Sommelsdijk aan.
We werden vriendelijk ontvangen door 2 dames in klederdracht en verwelkomd met koffie
en heerlijk appelgebak. Nadat we toegezongen waren door een minstreel en vrolijk het
refrein konden meezingen over een Jonkheid, die met messen vocht, werd de groep in 2en
gedeeld en kregen we een interessante rondleiding in het museum.
Onze volgende stop was “De Overkant” aan de Dijkstelweg in Ouddorp, waar we een
heerlijke lunch voorgeschoteld kregen.

Vervolgens werden we naar het RTM Museum gebracht, waar we, na even rondgekeken te
hebben in het museum, in een oude tram met dieseltractie een rit in de 1e klas maakten over
de Brouwersdam naar Scharendijke en weer terug. Op het eindpunt werd de locomotief via
een zijspoor naar de andere kant gereden, zodat hij weer voorop reed op de terugweg.
Halverwege konden de passagiers van de rondvaartboot Grevelingen weer instappen om mee
terug te rijden naar het museum. En wij kregen een heerlijk ijsje om wat af te koelen. We
werden weer in omgekeerde volgorde afgezet bij onze opstapplaats, na een toeristisch ritje
door Ouddorp en Goedereede. Het was een gezellige, interessante en geslaagde dag! Nicolet.
Kijk voor de foto’s op onze website. www.asv-oostflakkee.nl of via Google asv-oostflakkee.

BINGO
Op speciaal verzoek van leden die liever ’s-avonds niet
meer de deur uitgaan. Woensdag 18 september bingo in
de Grutterswei.
Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur
De kosten 5,00 euro incl. een kopje koffie/thee.
Bovendien nog 1 extra ronde. Iedereen is welkom

BINGO
Vrijdag 27 september 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
Vrijdag 11 oktober Poteravond in de Grutterswei met gelegenheid om te dansen.
Woensdag 16 oktober bingo in Achthuizen
Vrijdag 25 oktober bingo in het Infocentrum Stichting ZIJN, Oude-Tonge.

Verdere informatie in de volgende nieuwsbrief.

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl
DAGREIS NAAR KALKAR
Op donderdag 3 oktober 2019 gaan we een complete
dag uit naar Kalkar met een uniek programma.

Zie de volgende pagina.
Aanmelden telefonisch op donderdag 12 september tussen
19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld of per e-mail h.zonneveld@hotmail.com
Met bijdragen van het Fonds voor de Ouderen en onze sponsoren bedragen de kosten voor
onze leden slechts € 40,00 en voor niet leden € 55,00.
Te betalen voor donderdag 26 september op rekening NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v.
A.S.V. Oostflakkee.

