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                                        DINERCRUISE 

 

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie geworden dat we gaan varen met partyschip Jacqueline. Dit 

keer op donderdag 15 september. We gaan varen van 

Leiden over de Oude Rijn en de Gouwe naar Gouda. 

 

Om 9.00 uur vertrekken we vanaf de hoek 

Emmastraat-Willemstraat per luxe touringcar naar 

Leiden. In Leiden schepen we in op partyschip 

Jaqueline voor een gezellige Holland Dinercruise. 

Na een hartelijk welkom krijgen we koffie of thee met 

heerlijk appelgebak aangeboden. 

 

Terwijl we kunnen genieten van het landschap met zijn uiterwaarden nodigt de crew ons in het begin 

van de middag uit voor een heerlijk 3-gangen Plate diner, waarbij we ook nog een drankje tegoed 

hebben van 2021.(Geen buitenlands gedistilleerd) Het diner zal bestaan uit o.a. soep gevolgd door 

een Plate gerecht met rollade of schnitzel met champignonsaus, friet, rauwkost en gemengde 

groenten en een lekker ijsje met slagroom na.  

Na een gezellige en ontspannen cruise krijgen we nog 

een kopje koffie of thee met lekkernij aangeboden 

voordat we in Gouda van boord gaan.  

Omstreeks 18.00 uur zullen we dan weer terug zijn in 

Oude-Tonge. 

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

telefonisch 0187630098.                                        

Uiterlijk woensdag 31 augustus.  

De kosten voor leden € 52,50. Voor niet leden € 62,50. 

Betalingen vóór vrijdag 2 september op rekening 

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

BINGO in OOLTGENSPLAAT 
 

Op Woensdag 17 augustus organiseren we weer een bingo in ’t 

MultiFunctioneel Centrum Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. 

Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 uur.              

 

We spelen 6 ronden + 1 superronde.                                                

1 Boekje kost € 6,00 per persoon inclusief 2 x koffie/thee en de 

superronde. Een tweede boekje kost € 4,00 per persoon inclusief 

de superronde en een eventueel derde boekje kost € 3,00 per 

persoon inclusief de superronde. Iedereen is welkom. 

 

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com


MUSEUM PLUS BUS 

Op dinsdag 13 september gaan we na een onderbreking van inmiddels 3 jaar door onder andere door 

de corona pandemie weer met de Museum Plus Bus op reis. 

Wij zijn verheugd dat onze vereniging is ingeloot en deze keer gaan we naar het Zeeuws Museum in 

Middelburg. De reizen van de Museum Plus Bus 

worden gesponsord door de deelnemers aan de 

Vriendenloterij. 

De dag-arrangementen zijn speciaal bedoeld voor 

mensen die zelf door hun leeftijd en/of lichamelijke conditie niet meer in de gelegenheid zijn musea 

te bezoeken. In principe geldt dit vanaf een leeftijd vanaf 70 jaar. 

Kijk voor meer informatie over het Zeeuws Museum op: https://www.zeeuwsmuseum.nl 

PROGRAMMA 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Vanaf circa 8.45 uur kunt u plaatsnemen in de bus, die om 

9.15 uur zal vertrekken vanaf de Grutterswei in Oude-

Tonge.  

Aankomst in het Zeeuws Museum in Middelburg is om 

10.45 uur. 

Bij aankomst wordt u koffie of thee aangeboden door de 

Museum Plus Bus-organisatie. 

11.30 uur Rondleiding in museum. 

12.30 uur Lunch in museum (voor de gehele groep). Het 

museum heeft een speciale lunchaanbieding. Deze bestaat uit: huisgemaakte soep, broodje kaas, 

broodje runderkroket, 1 sapje van de Zeeuwse zon. De lunch is voor eigen rekening en kost € 15,00. 

Vanaf 13.30 uur gelegenheid tot zelfstandig rondkijken. 

14.15 uur vertrek Zeeuws Museum. 14.45 uur Vertrek bus. 16.15 uur aankomst Grutterswei in Oude-

Tonge. 

Voor deze reis geldt dat er maximaal 2 vaste rolstoelen of 1 elektrische rolstoel boven in de bus 

geplaatst kan worden. Voor scootmobielen is géén plaats.  

Maximaal 16 opvouwbare rollators en/of opvouwbare rolstoelen kunnen onder in de bagageruimte 

worden vervoerd. Het maximaal aantal deelnemers is 45 personen inclusief begeleiding. De busreis 

en entree in het museum zijn gratis! 

De kosten voor de lunch, € 15,00 per persoon, te voldoen vòòr maandag 5 september op 

bankrekening NL22 RABO 0314 6579 59 t.n.v. 

Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee. 

Aanmelden per e-mail vòòr vrijdag 2 september bij 

h.zonneveld39@hotmail.com  telefonisch op nummer 

0187-630098. 

https://www.zeeuwsmuseum.nl/
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BINGO in de GRUTTERSWEI 

Op Vrijdag 26 augustus 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. Iedereen is welkom.  

 

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. 

 

RABO CLUBSUPPORT 
 

 

    Ook dit jaar mogen wij als Algemene Senioren 

Vereniging Oostflakkee weer meedoen aan de RABO 

Clubsupport.  

      

         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 dagje uit te gaan. 

Stemmen is dit jaar na de zomervakantie mogelijk van 5 

tot en met 27 september.  

 

       Des te meer Rabo Bank-leden er gebruik maken van hun mogelijkheid 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 hierbij uit van het gegenereerde bedrag van vorig jaar. Voor leden bedraagt de korting 

hierdoor € 10,00!!  Mocht u problemen hebben bij het uitbrengen van uw stem neem dan even contact 

op en we zullen proberen u te helpen. Laat uw stem niet verloren gaan en help ons om deze 

doelstelling te halen. Bij voorbaat dank. 

 

WEBSITE 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl                           

         Op de website nu ook foto’s van de barbecue 16 juli 2022.

mailto:nhagens@hotmail.com
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FIETSEN 
 

We gaan weer fietsen! En wel op woensdag 7 september. Om 10.00 uur vertrekken we vanaf Ebbe en       

Vloed. Na een uurtje fietsen belanden we dan in 

Stad aan het Haringvliet in de Theetuin voor een 

kopje koffie of thee met taart. 

 

We vervolgen onze fietstocht en komen uiteindelijk 

terecht bij Tamara’s Horeca in Ooltgensplaat. 

Hier wacht ons een heerlijke lunch met: 

 Groentesoep 

 Zacht broodje kroket met mosterd 

 Luxe belegt broodje 

 Glas diverse melkproducten 

 En een kopje koffie of thee. 

De verwachting is dat we daarna weer met een voldaan gevoel opstappen om weer naar Oude-Tonge 

terug te fietsen. Mocht het toevallig op deze dag toch nog 

weer eens gaan regenen dan treedt plan B inwerking, per 

auto dus. 

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

telefonisch 0187-630098 voor vrijdag 2 september. 

  

De kosten voor leden € 17,50. En voor niet leden € 22,50. 

Betaling voor maandag 5 september op bankrekening  

NL22 RABO 0314 6579 59 t.n.v  Algemene Senioeren 

Vereniging Oostflakkee o.v.v. fiets. 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

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                                                  

Dinsdag15 november Lady’s day in Boskoop                                                                                   

Vrijdag 25 november grote bingo in de Grutterswei                                                                              

Zaterdag 17 december Kerstavond met Advendo en Duo Voci in de Grutterswei                             

Vrijdag 30 december  Oude Jaar bingo in de Grutterswei      

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! 
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