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                                        BARBECUE 

 

Nadat we 2 jaar hebben overgeslagen vanwege corona gaan we op zaterdag 16 juli weer BBQ’en. 

Omdat Tonnie Buijs gaat verhuizen doen we dit op een nieuwe locatie.                                           

Voor velen is dit een bekend adres namelijk Dynamic 

Motion, Tramweg 25 in Oude-Tonge.  

We willen er weer een gezellige avond van maken.   

Aanvang 17.00 uur.  

De kosten zijn slechts € 18,00 per persoon, inclusief de 

drankjes. 

 

 

 

Aanmelden voor per e-mail voor vrijdag 1 juli                                             

bij h.zonneveld39@gmail.com of tel. 0187-630098.                                                                                    

                                                                         

Betalingen vóór zaterdag 2 juli op rekening 

NL22RABO 0314 6579 59  t.n.v. A.S.V. Oostflakkee. 

BINGO in de GRUTTERSWEI 
 

Op Vrijdag 1 juli organiseren we weer een bingo in Oude-Tonge. Het wordt weer een grote bingo.  Dit 

houdt in 10 rondes plus een superronde. Uw financiële bijdrage, € 10,00 per boekje per persoon, 

inclusief de superronde en 1x koffie/thee. Een tweede boekje kost slechts € 5,00 per persoon, inclusief 

de superronde. Voor een eventueel derde boekje is het ook  € 5,00 inclusief de superronde. 

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur.  

Vanwege de herstelwerkzaamheden aan het dak van de sporthal zullen we 

gebruik maken van zaal B.                                                                             

Om deze goed in te kunnen richten gaarne even aanmelden per e-mail 

h.zonneveld39@hotmail.com of tel. voor woensdag 29 juni 21.00 uur. 

Telefoon 0187630098.  

 

LIEF EN LEED 

 

Als je ziek bent of bij opname in het ziekenhuis is het leuk wanneer je belangstelling mag ondervinden. 

Dat kan ook door familie of kennissen worden gemeld.  

Ook bij een jubileum van 40, 45, 50, 55 of 60 jaar.  

In het bestuur hebben we een contactpersoon voor Lief en Leed en dat is Nelly Kamp.                

Wanneer zij een telefoontje krijgt op 06-10347794 of een mailtje naar nhagens@hotmail.com kan zij 

hier op passende wijze aandacht aan besteden. 

mailto:h.zonneveld39@gmail.com
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BINGO in ACHTHUIZEN 
 

Op Woensdag 27 juli organiseren we weer een bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen.     

Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 uur.             

Iedereen is welkom. 

 

We spelen 6 ronden + 1 superronde.                                               

1 Boekje kost 6 euro per persoon inclusief 2 x koffie/thee en de 

superronde. Een tweede boekje kost 4 euro per persoon inclusief 

de superronde en een eventueel derde boekje kost 3 per persoon 

inclusief de superronde.  

 

 

 

Ook dit jaar hebben wij ons als Algemene Senioren 

Vereniging Oostflakkee weer aangemeld voor de  

RABO Clubsupport.  

Inmiddels hebben we van Rabo Clubsupport de 

bevestiging ontvangen dat we mee mogen doen. 

 

Onze doelstelling is dat voor de dagreis op 

donderdag 15 september per bus en boot van Leiden 

naar Gouda meer mensen in de gelegenheid zijn er 

een daagje uit te gaan. Stemmen is dit jaar na de 

zomervakantie mogelijk van 5 tot en met 27 

september. Hoe meer Rabo Bank-leden er gebruik maken van hun gelegenheid op de ASVO te 

stemmen hoe voordeliger de reis wordt voor de leden. Omdat de datum van de stemming later is dan 

onze dagreis gaan we voor het gemak maar uit van het gegenereerde bedrag van vorig jaar. Nader 

bericht volgt t.z.t. 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Vrijdag 1 juli grote bingo in de Grutterswei                                                                                              

Zaterdag 16 juli jaarlijkse bbq voor het eerst bij Dynamic Motion                                                                                                         

Woensdag 27 juli bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen                

Woensdag 17 augustus bingo in ’t Centrum in Ooltgensplaat                                                                        

Vrijdag 26 augustus grote bingo in de Grutterswei                                                                                 

Vrijdag 2 september uitje vrijwilligers                                                                                                 

Dinsdag 13 september Museumplusbus  naar Middelburg                                                          

Donderdag 15 september Dinnercruise van Leiden naar Gouda                                                                                                      

Vrijdag 30 september grote bingo in de Grutterswei                                                                                

Dinsdag 4 oktober Oktoberfest in Nootdorp                                                                                     

Woensdag 19 oktober bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen                                                                   

Vrijdag 28 oktober grote bingo in de Grutterswei                                                                              

Vrijdag 11 november Chinese avond in ’t Buurthuus in Achthuizen                                                  

Vrijdag 25 november grote bingo in de Grutterswei               

 

WEBSITE 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl                           

Op de website nu ook foto’s van de fietsmiddag 1 juni 2022. 

   

http://www.asv-oostflakkee.nl/


    SPORTEN 

Iedere donderdag gaan we sporten van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, Tramweg  25, Oude-Tonge. 

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500. 

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

Gezellig en goed voor ons lichaam. U kunt gratis een keer meedoen! 

 

Busreis 06-06-tot10-06-2022 naar Bitburg. 

Maandag: Met redelijk weer vertrokken we om 8.00 uur. 

Daar we medereizigers hadden, gingen we eerst naar het  

Zuidplein in Rotterdam, dat bleek aardig op de schop, dus even zoeken. 

Door naar Den Haag, wat een gebouwen. Dan naar Utrecht, een 

buitenstation Westraven. Met een paar regenbuien onderweg, het verkeer 

schijnt altijd druk te zijn. 

Een koffiestop bij De Lucht in het land van Maas en Waal. Op naar Vaals. 

Bij de Bokkenrijders hadden ze een voortreffelijke lunch voor ons klaar 

staan. Langs het drie landenpunt de grens over bij Maastricht, via 

Duitsland, België, de glooiende heuvels van de Ardennen. Verviers, Malmedy en Bastogne richting 

Bitburg. 

Nogal wat reparatie aan de wegen van de overstroming vorig jaar. We waren om  

17.30 uur in het hotel. Een vroegere legerbasis van de Amerikanen. Een welkomstdrankje. De 

kamersleutel, we konden alle op de begane grond blijven. Naar een nette kamer met goede bedden. 

18.30 uur een goed lopend buffet, nog een kaartje gelegd, gezellige afsluiting van de dag. 

Dinsdag: Bitburg - Bernkastel - Mosel 

Bitburg een aardige stad waar we wat rondkeken en 

koffiedronken. Terug naar het hotel voor de 

voortreffelijke lunch.  

Om 13.30 uur vertrokken we richting Bernkastel 

waar de boot voor een rondvaart op ons wachtte. 

Aan boord van de Mosel Prinzessin. In de opvaart 

naar Mülheim en terug naar ons opstappunt. Er 

werden veel foto’s gemaakt. Met later flinke 

regenbuien, maar we zaten droog. Na het buffet 

speelden we nog bingo, met leuke prijsjes van het 

hotel. Piet had nog een verhaal over een horloge van 

opa. Nog een drankje en voldaan naar bed. 

Woensdag: Naar Echternach en Luxembourg stad. 

Je komt nogal eens de grens over. En de Sauer moet 

nogal eens oversteken. En kan de bus niet dragen. 

Door de Südeiffel wel eens klein Zwitserland 

genoemd.  

Maar om een koffie stop te vinden was niet makkelijk. 

Luxemburg stad loopt omhoog naar het centrum. En 

toen begon het al vlug te regenen, moesten schuilen. 

Jammer dus, we waren blij dat we weer naar de bus 

konden. Onderweg nog een omleiding, ondanks de 

regen een mooie terugrit. De vrouwen speelden na het 

avondeten een quiz. De mannen keken gezamenlijk 

naar de voetbal. De moeizaam gewonnen wedstrijd, en dat maakte de dag toch nog goed.  



 

 

Donderdag: Vianden-Dietrich. 

Rond 9,30 weg naar Vianden, ook in Luxemburg, weer met wisselend weer de grens oversteken. De bus 

kon hier parkeren en blijven staan. De kabelbaan ging om 11.00 uur open dus moesten wachten, gingen 

eerst maar koffiedrinken. We zijn met enkele mee naar boven gegaan, met een mooi uitzicht over 

Vianden. De rest kuierde door het stadje, wat hier en daar steil was. Hier is ook een groot stuwmeer op 

een van de foto’s is de stuw te zien. De anderen hebben de vistrap nog gezien. Op naar Dietrich konden 

we onze benen strekken. De winkels waren dicht tussen de middag. Het zonnetje scheen, dus gingen we 

maar een ijsje eten. Een leuk oponthoud. Terug in het hotel een prima buffet. En nog leuke bingo met 

aardige prijzen. Janny had nog een verhaal over de computer. Een wel bestede dag. 

 

Vrijdag: De terugreis. 

Vroeg uit de veren, alles bij elkaar gezocht. In de eetzaal was het een drukte van belang, er was 

gisteravond een wielerploeg komen slapen. Dus alles liep door elkaar, maar er was genoeg voor allen. 

We mochten nog wat meenemen voor onderweg. Ja het eten was prima heel de week. Voor de bediening 

hadden we nog wat, gezamenlijk, wat door de eigenaar in dank aangenomen werd. Jan Baudewijn de 

receptionist een leuke vent die de bingo draaide, zette ons nog op de foto en weg waren we. De thuisreis 

via België naar Valkenburg. Dan weer thuiskomen, volle terrassen en zonnig publiek. Na de 

overstroming vorige zomer, leek alles weer normaal. En dan op drukke Hollandse wegen naar Ter 

Heiden, de Gouden Leeuw voor een afscheid Diner om 17.00 uur weg langs bekend gebied. Voorbij de 

Hellegatsplaten was het even kalm aan. Rond 18.30 uur waren we in Oude-Tonge in de Julianastraat. 

Voor de anderen zou het wel later geworden zijn. We hebben best wel een leuke reis gehad, en hopen de 

anderen ook. 

      

    Cor Kik 

 

    Op deze foto de 

deelnemers van onze 

Algemene Senioren 

Vereniging 

Oostflakkee die aan de 

4-daagse reis van 6 

t/m/ 10 juni 2022 naar 

de Südeiffel hebben 

deelgenomen.  

Binnenkort uitgebreid 

foto’s te zien op onze 

website als video-

opname.      

 


