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THEMAMORGEN
Op vrijdag 10 augustus gaan we op excursie naar de Visafslag in Stellendam. De
visserij is een van de belangrijkste pijlers van de economie in onze gemeente
Goeree-Overflakkee. We krijgen een informatieve rondleiding bij de Visafslag en
de Stellendamse haven.

Het is leerzaam en attractief, je wordt geprikkeld je vaardigheden te tonen bij het
garnalen pellen en dat alles wordt aan elkaar gepraat door Bram Breederveld
en Jaap Tanis die jaar en dag op en rond de Stellendamse haven vertoeven en
graag het imago van de visserij een positieve stimulans geven. Na ontvangst in het
restaurant bij de visafslag volgt ee
n spontaan verhaal over de visserij, het
leven van de visserman en men krijgt een indruk hoe het mijnen op de klok
verloopt. Een filmpje biedt indrukken van het leven op zee, de verschillende
visserijtech-nieken en alles wat daarbij komt kijken. Breederveld en Tanis weten
jong en oud te boeien, zonder dominant te zijn. Geduldig beantwoorden ze de vele
vragen. Aan de hand van kaartjes wordt toelichting gegeven. Ze loodsen het
gezelschap over de werkvloer van de visafslag, geven uitleg bij de
werkzaamheden en hebben vervolgens een breed scala aan vissoorten verzameld.
Men loopt langs steigers met de afgemeerde kotters, dan nog even langs de
Coöperatie en terug in het restaurant. Hier nuttigen we nog een broodje met
vis/garnalen.
Bron: Ons Eiland G-O
Aanmelden tel. woensdag 25 juli tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld
0187-630098 of per e-mail uiterlijk 25 juli h.zonneveld39@hotmail.com

Aanvang 7.30 uur. We vertrekken om 6.45 uur vanaf de Grutterswei,
Willemstraat 14, Oude-Tonge. Dit geschiedt per auto en is alleen voor leden.
Wilt u passagiers meenemen dan ontvangt u daarvoor een km-vergoeding van 20
eurocent per km. Gaarne aangeven bij de aanmelding.
De kosten bedragen 12,00 euro per persoon, voor 31 juli over te maken op
bankrekening NL22RABO 0314 6579 59 t.n.v. A.S.V. Oostflakkee.

BINGO
Woensdag 22 augustus bingo in het Multi Functioneel Centrum.
Adres: Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat.
We spelen 5 rondes voor 5 euro, inclusief koffie/thee + 1 extra ronde.
Mooie prijzen van Vakslager Buth, Emté Supermarkt Ooltgensplaat, ’t Tilse
Schuurtje en Eibaar.
U bent welkom vanaf 13.30 uur.
Aanvang 14.00 uur.
Iedereen is welkom!

BINGO
Vrijdag 31 augustus is er weer de 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.

in

SPORTEN
Vanaf donderdag 6 september weer wekelijks 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
643500. Kosten € 17,50 p.m. inclusief koffie/thee na afloop.

Voorlopige activiteitenkalender September 2018
Woensdag 5 september fietsen. Woensdag 19 september themamiddag.
Donderdag 27 sept. busreis Zaanse Schans en
vrijdag 28 september bingo bij stichting ZIJN.
Heeft u al op onze website gekeken?
Ga naar www.asv-oostflakkee.nl

