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BINGO  

 
De Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee organiseert na een onderbreking van bijna 6 

maanden vanwege de corona-crisis weer eens een bingomiddag en wel op Woensdag 19 

augustus in M.F.C. ’t Centrum Ooltgensplaat.                                                 

Adres: Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 

uur.  

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM bij de inrichting van de zaal. Dit betekent, in 

gezinsverband bij elkaar en 2 bevriende mensen mogen ook bij elkaar. Verder dus 1,5 meter 

van elkaar. We verzoeken u als u hieraan mee wilt doen zich van tevoren aan te melden per e-

mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op 

donderdag 13 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur 

0187-630098. 

We spelen 6 ronden voor 5 euro inclusief koffie/thee      

+ 1 extra ronde. 

Iedereen is welkom mits aangemeld. 

FIETSDAG 

                                                                                                                                              

Woensdag 2 september gaan we weer fietsen. Dit keer gaan we naar het Faunapark Flakkee 

in Nieuwe-Tonge waar we worden ontvangen met koffie/thee en appeltaart met slagroom. Om 

12.30 uur vertrekken we vanaf Ebbe en Vloed en fietsen dan naar Middelharnis om onze 

deelnemers uit Middelharnis en Sommelsdijk op te halen bij Tieleman Keukens. Mocht het 

slecht weer zijn dan gaan we net als vorig jaar met de auto.  

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

telefonisch op dinsdag 25 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur, 

0187-630098.   

De kosten: Voor leden 10,00 euro en voor niet leden 13,50 euro. 

Te betalen voor dinsdag 1 september op bankrekening            

NL22 RABO 0314 6579 59 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee.                                                                                                   

  

Op onze website vindt u informatie over allerlei activiteiten van                                                           

nu en het verleden met vele foto’s.                                 
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                                                      DEN BOMMEL 1481 

 

In 1481 ontstond de heerlijkheid Sint Adolfsland waartoe niet alleen Den Bommel maar ook 

Ooltgensplaat behoorde. Van 1526 tot en met 1530 werd dit gebied bedijkt en werd een 

uitwateringssluis naar het Haringvliet aangelegd. Voor die tijd bestond Sint Adolfsland uit 

platen of gorzen. De bekade gorzen werden in 1411 al gebruikt om te “moeren” (zout te 

winnen). Jacob van Gaesbeek, heer van Putten, verkocht aan Peter Cauwersiin Janszoon en 

Claes Metmans zoon daartoe honderd gemeten lands.                                                              

De inwoners waren voornamelijk vissers op zalm en steur. Later ging men zich op de 

landbouw richten. In 1647 werd een eigen kerk gebouwd, (tot dan kerkte men in 

Ooltgensplaat). Een afbeelding van deze kerk staat in het gemeentewapen.  

Tot 1811 viel Den Bommel bestuurlijk gezien onder Ooltgensplaat. In 

dat jaar werd het een zelfstandige gemeente, tot 1966 toen de gemeenten 

Oude-Tonge, Ooltgensplaat en Den Bommel werden samengevoegd tot 

de gemeente Oostflakkee en maakt nu deel uit van de gemeente Goeree-

Overflakkee. 

Van 1938 tot 1964 onderhield de veerboot Prinses Beatrix de veerdienst 

tussen Den Bommel en Numansdorp. Na de opening van de 

Haringvlietbrug kwam deze te vervallen. 

 

BINGO bij DYNAMIC MOTION 

 
Woensdagmiddag 9 september gaan we bingo spelen in de tent bij Dynamic Motion, 

Tramweg 25 in Oude -Tonge. Aanvang 14.00 uur.  

De kosten € 5,00 per persoon. Om te kunnen zorgen dat er voldoende tafels en stoelen zijn 

vanwege de corona-crisis gaarne even aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of 

tel. 0187-630098 op donderdag 2 september tussen 

19.00 en 21.00 uur. 

Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met 

Daan de Vos telefoon     06-23161148.  

Iedereen is welkom. 

 

 

SPORTEN 

Ook in 2020 kunt u weer iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur gaan sporten bij 

Dynamic Motion, Tramweg 25, Oude-Tonge. Zolang het weer het toelaat combineren we dit 

met spinnen in de tent en overige oefeningen in de zaal. Gezellig en goed voor ons lichaam. 

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500.                                                         

Kosten slechts € 17,50 per maand.      
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NA HET SPORTEN 
 

Donderdag 16 juli hebben we het seizoen afgesloten in ‘t Centrum te Ooltgensplaat. 

Het was geen gezellig fietsweer, dus allemaal per auto naar plaats van bestemming gereden. 

Aldaar werden wij “coronaproof” ontvangen en konden per 4 personen aan de tafels 

plaatsnemen. Koffie met ‘n heerlijk gebakje werden geserveerd.  

 Herman Zonneveld nam het woord en sprak vooral ‘n woord van dank uit naar Paul, Wendy 

en Michael. Namens de leden overhandigde hij hen ’n waardebon voor hetgeen zij dit seizoen 

voor ons gedaan hebben. En terecht. Zodra de 

sportscholen, onder bepaalde voorwaarden, weer 

mochten draaien, hebben zij er alles aangedaan om ons 

weer zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Fitness 

apparaten werden buitengezet en overdekt, zodat wij 

zowel met felle zon als met regen, toch konden sporten. 

De hele groep kon niet gelijktijdig spinnen, dus zorgde 

Wendy ervoor dat al onze spieren toch getraind 

werden...ook de lachspieren! 

Tijdens ‘n “sapje” trakteerden Herman en Carla ons op 

‘n lekker warm borrelhapje! 

Na het maken van ‘n groepsfoto vertrok iedereen met 

‘n prettig gevoel huiswaarts. Er is geen zomerstop. Dus 

in plaats van tot ziens ergens in september, is het nu tot 

volgende week!  

Maar, hoe dan ook, iedereen ‘n gezellige zomer 

gewenst! 

 

Patricia Visscher 

 

              
ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2020 

Woensdag 16 september bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen. Aanvang 14.00 uur. U bent 

welkom vanaf 13.30 uur. Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 

donderdag 10 september tussen 19.00 en 21.00 uur 0187-630098. We spelen 6 ronden voor 

5 euro + 1 extra ronde incl. een kopje koffie/thee.        

 

Onder voorbehoud:  

Dinsdag 22 september 

groepsdagtocht over de IJssel 

Kampen-Deventer. 

Nadere informatie volgt zodra 

bekend is of de reis doorgang 

kan vinden.  
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Wees geen goudvis 

 

 

Van de week raakte ik in gesprek met een mevrouw die net weer terug was in ons land.        

Zij vertelde over haar zes weken ‘huisarrest’ in haar appartement in Spanje. 

Vanuit haar appartement genoot zij van het uitzicht op de Middellandse Zee. En dan niet meer 

vrijheid hebben dan maximaal een halfuur per dag om wat boodschappen te doen en dat zes 

weken lang! O ja, je mocht ook even naar buiten om je huisdier uit te laten, vertelde ze. 

De controle is streng en de Policia Urbana straft, net als bij ons, met ongehoord hoge boetes. 

Maar ja, mensen blijven mensen en ook in Spanje heb je natuurlijk vrije geesten.                  

Zo vertelde ze over haar Spaanse buurman die het na zo veel weken van zelfisolatie helemaal 

zat was. De vindingrijke buurman had al vaak nadenkend naar zijn goudvis zitten staren die al 

heel z’n goudvissenleven in quarantaine zijn rondjes zwom. 

De definitie van wat nu eigenlijk een huisdier is, bleek ook voor de Spaanse buurman rekbaar. 

Als paarden en kippen huisdieren zijn, waarom zou een goudvis die kwalificatie dan niet 

verdienen? Een goudvis is een dier en zwemt thuis, dus een goudvis is een huisdier, bastante! 

‘Met een Spaanse fuerza 
pakte hij de goudvis met kom 
en al op, de vrijheid tegemoet’  
 Zoals u weet, zijn Spanjaarden warmbloedig en met een Spaanse fuerza pakte hij de goudvis 

met kom en al op, de vrijheid tegemoet. 

Dat viel natuurlijk op en de Policia Urbana, blij met wat afleiding, hield buurman staande.   

Nu heeft niet iedereen in uniform gevoel voor humor en buurman trof het slecht.                  

Hij moest goudgeld betalen voor z’n goudvis en dat was dat. 

Na zo’n verhaal stel ik me voor hoe zo’n koddebeier ’s avonds thuiskomt en aan zijn 

vrouw vertelt hoe zijn dag was. Zou zijn vrouw trots op hem zijn? 

In ons land zijn we dan toch beter af. Als ik met een goudvis over straat loop, moet 

ik dat lekker zelf weten. Hooguit lopen de mensen dan met een grote boog om me heen.       

Er gebeuren ook prachtige dingen. Het ondenkbare gebeurt: onze landgenoten gedragen zich 

voorbeeldig! In de winkels, hoe klein ook, worden looppaadjes gemaakt. 

Iedereen houdt afstand en boodschappenwagentjes worden ontsmet. 

Restaurants worden ‘afhaalchinezen’ – je moet toch wat? En voor onze ouderen worden, zo 

nodig, de boodschappen thuisbezorgd. 

Er wordt meer thuisgewerkt, waardoor onze 

economie toch kan functioneren en door al 

die maatregelen zijn er successen voor onze 

zo hard werkende mensen in de zorg!                 

Wij kunnen fietsen, wandelen, misschien wat 

schilderwerk doen, de tuin verfraaien en 

natuurlijk al plannen maken voor later.  

Maar vooral: wees geen goudvis!  

 

Met dank aan Bauke Rinsma 


