
A.S.V. OOSTFLAKKEE  

Nieuwsbrief nr. 6 september en oktober 2017 
 
BINGO 

Vrijdag 25 augustus starten we weer met een grote bingo bij Stichting Zijn aan de 
Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.  
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  
De kosten zijn € 7, - met gratis koffie/thee. 
9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

__________________________________________________ 

SPORTEN 

Vanaf donderdag 7 september gaan we na 2 maanden vakantie weer  wekelijks 
sporten van 9:15 tot 10:15 uur bij Sportschool Dynamic Motion aan de Tramweg 25 
in Oude-Tonge. Gezellig en goed voor ons lichaam.  
Inlichtingen bij Lenie van den Berge, telefoon 642590. 
Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop. 

__________________________________________________ 
 

FIETSDAG 

Woensdag 6 september gaan we weer fietsen. 
We vertrekken om 10.00 uur vanaf Ebbe en Vloed naar Nieuwe-Tonge en drinken 
koffie/thee met appeltaart bij Eetcafé De Tram.  
Na de koffie/thee via Stad aan `t Haringvliet en Den Bommel  naar            MFC ’t 
Centrum in Ooltgensplaat waar we heerlijk gaan lunchen.  
Ter afsluiting gaan we bij Landwinkel ’t Zand nog een ijsje nuttigen.  
Daarna fietsen we liefst gezamenlijk , met een voldaan gevoel, terug naar Oude-
Tonge. De kosten voor deze dag zijn € 13,50 voor leden en niet leden € 18,00. 
Opgeven bij Herman donderdag 31 augustus van 18:00 t/m 21:00 uur,  
telefoon 630098 of per mail Wilt u ook even aan de asvo@telfort.nl   
Bij slecht weer wordt het woensdag 13 september.  
 

Heeft u al op onze website gekeken? Ga naar www.asv-oostflakkee.nl  
 

mailto:asvo@telfort.nl
http://www.asv-oostflakkee.nl/


A.S.V. Oostflakkee busreis 

Dinsdag 19 september 2017 gaan we een hele dag uit naar het Westland en Delft. 

We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Rabo Bank, Emmastraat in Oude-Tonge.      

Om circa 20.00 uur verwachten we terug te zijn in Oude-Tonge. 

Arrangement: 

10.45 -12.00 uur; Aankomst Het Westlands Museum in Honselersdijk. Hier wordt u 

ontvangen met koffie en gebak. Westlands Museum in Honselersdijk is een heel modern 

vernieuwd museum, leuk en fris vormgegeven, wat je misschien niet zou verwachten. Prachtige 

presentatie met moderne technieken en een heel erg leuk buitenmuseum met museumtuin. Je 

vindt hier allerlei soorten kassen, bruggetjes, vergeten groentes, fruitbomen, druiven, een 

tuinderschuit en zelfs een oude smederij. Museumbezoek is een nostalgische beleving met 

gedreven rondleidingen door veelal oud-tuinders, de mensen mogen zelf meedoen met het 

veilingspel en het bieden op groente en fruit met een historische veilingklok. 

12.00 - 13.00 uur; Westland museum ; Westlandse Koffietafel: Diverse soorten brood, 

yorkham, diverse soorten kaas, jam, 2 x koffie, thee, melk, 

karnemelk (naar keuze) 

14.00 - 16.00 uur; Bezoek aan Royal Delft / De Koninklijke Porceleyne Fles. De schilders laten 
zien hoe ze schilderen, in de fabriek zie je hoe alles wordt gebakken en afgewerkt.  Sinds 2012 is 

er ook een geweldige experience, met beeld, geluid en animatie. In de rondleiding kom je 
langs bijv. de kamer van Vermeer, de Koninklijke schatkamer over 1 onze Oranjes en 
het bouwkeramiek in het gebouw zelf. 
 
16.30 - 18.30 uur; Diner in Restaurant Tout le Monde in Pijnacker.  

U kunt zich opgeven op dinsdag 5 september bij Herman 630098 vanaf 18.00 en tot 21.00 uur 

of per e-mail  asvo@telfort.nl  

mailto:asvo@telfort.nl


 

De kosten voor deze dag bedragen door een forse bijdrage van het Nationaal Ouderenfonds en 

onze eigen ASVO voor leden slechts  € 45,00 en voor niet leden € 55,00.  

Overmaken op bankrekening nummer NL22RABO0314657959 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee 

voor 12 september. 

_______________________________________________________________ 

BINGO 

Vrijdag 29 september weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25 
in Oude-Tonge.  
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  
De kosten zijn € 7, - met gratis een kopje koffie/thee. 
9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 
______________________________________________________________ 

RABO Clubkas 
Campagne 2017  

 

 

We hebben ons als Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee inmiddels aangemeld voor de 
Rabobank Het Haringvliet Clubkas Campagne 2017.Indien u een rekening heeft bij de Rabobank 
ontvangt u rond 1 september een persoonlijke stemcode in uw brievenbus. 

Gedurende de gehele maand september kunt u uw stem geven aan onze vereniging.  

Met uw medewerking kunnen we onze clubkas dus versterken om leuke dingen te ondernemen. 
Vraag het ook aan uw familieleden, vrienden en kennissen.                              Hoe meer stemmen 
op onze vereniging des te meer geld mogen wij ontvangen van de Rabobank. Verder nieuws over 
deze Rabobank Clubkas Campagne kunt u aantreffen op de website van de Rabobank.  
www.rabobank.nl/hhv   

                                                                      

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER;                                                                     
3 en 17 spelmiddag in de Grutterswei .  5, 12, 19 en 26 sporten bij Dynamic Motion.           
Vrijdag 13 Poteravond in de Grutterswei.  Dinsdag 24 themamiddag bij Van Kempen Interieurs. 
Vrijdag 27 grote bingo bij Stichting ZIJN. 

http://www.rabobank.nl/hhv

