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 ERWTENSOEP EN RIEN POORTVLIET           

Evenals vorig jaar hebben we een bijeenkomst met erwtensoep bij stichting 

ZIJN in de Bernhardstraat en wel op vrijdag 9 maart. Ook ditmaal verzorgd door 

Coby van Schelven. Alleen voor leden! 

Aanvang 17.30 uur. Zaal open om 17.00 uur. Houdt u er rekening mee dat u 

NIET EERDER naar binnen kunt omdat de zaal ‘s-middags bezet is.       

Kosten € 5,00. 

Na de erwtensoep krijgen we een presentatie over het leven en werk van Rien 

Poortvliet door Karel Pater uit Dirksland. Na zijn pensionering in het onderwijs, 

(35 jaar Prins Mauritsscholengemeenschap in Middelharnis) heeft hij 5 

presentaties gemaakt, waaronder deze over Rien Poortvliet. We hopen samen te 

genieten van de prachtige afbeeldingen. Het is een fascinerende tocht waarbij 

Rien de dieren, dorpsgewoontes, de natuur en het verleden laat spreken. Zelfs de 

kabouters worden niet vergeten. Rien was op het eiland geen onbekende. Zijn 

voorouders kwamen van Flakkee. In diverse boeken komt dat terug. 

       

Aanmelden bij Lenie van den Berge donderdag 1 maart tussen 18.00 en 21.00 

uur, telefoon 0187-642590 of per e-mail l.vandenberge4@telfort.nl  

mailto:l.vandenberge4@telfort.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbericht Rabobank Clubkas Campagne 

Stem op onze club bij Rabobank Clubkas Campagne 

Rabobank Het Haringvliet zet elk jaar de Rabobank Clubkas Campagne in als 

dé manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun 

clubkas. Ook onze club doet mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Help jij 

onze clubkas aan te vullen? 

 

Stemmen nodig 

Leden van Rabobank Het Haringvliet kunnen in 2018 tussen 27 maart en 10 

april stemmen op de club, die naar hun idee een extraatje verdient. Elk lid mag 

drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde club. Hoe meer 

leden van de bank op onze club stemmen, hoe hoger het bedrag dat de 

Rabobank dit najaar op onze rekening stort.  

Dus stem op ons! 

Steun onze clubkas 

Ben jij klant bij en ook lid van Rabobank Het Haringvliet? Stem dan eind maart 

op onze club en steun daarmee onze clubkas! Als lid krijg je rond 27 maart een 

stemcode toegestuurd van de Rabobank. Hiermee kun je op onze club stemmen 

via www.rabobank.nl/hhv.  

Wil je meer weten over de Clubkas Campagne of over het lidmaatschap van 

Rabobank Het Haringvliet? Kijk dan op www.rabobank.nl/hhv. 

 
 

 

 
de ASVO 



BINGO  
 

Woensdag 7 maart bingo in de FIOS kantine, Kloosterstraat 10 in Achthuizen.  

Zaal open 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur  

De kosten 5,00 euro incl. een kopje koffie/thee. 

 

SPELMIDDAGEN 

Ook op dinsdag 6 en 20 maart is het weer spelmiddag in de Grutterswei, 

Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge. 

U kunt er bridgen, klaverjassen, jokeren,  

rummikub spelen of andere spellen waar  

liefhebbers voor zijn. 

 

Aanvang 13.30 uur. 

De kosten bedragen slechts 3 euro inclusief 2x koffie/thee.  

BINGO 
 
Vrijdag 23 maart 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 een gratis kopje koffie/thee. 

9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

Prijzen met een Paastintje! 
 

SPORTEN 

Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, Tramweg 

25, 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. 

 

ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2018    
     

(Onder voorbehoud) dinsdag 10 &17 april spelmiddag, Grutterswei.  

Woensdag 4 april bingo in Ooltgensplaat.  

Woensdag 11 of 18 april themamiddag REANIMATIE                               

Vrijdag 27 april grote bingo. U bent van harte welkom. 

 

 



PAASVIERING 

 
Zaterdag 24 maart is de Paasviering in de 

Grutterswei te Oude-Tonge.                                                    
 

De zaal gaat open om 17.30 uur. 

Om 18:00 uur wordt een drankje uitgeserveerd, 

gevolgd door het welkomstwoord van de voorzitter, de heer Wim  Koert. 

Kosten: € 20,00 voor leden, € 25,00 voor niet-leden. 
 

Menu van het Paasbuffet:       
 

Groentesoep 

Krentenbrood met spijs (voor ieder 1) 

Diverse soorten brood en broodjes, (hard en zacht) 

Rundvleessalade en kipkerriesalade 

Roerei  

Boter 

Diverse soortenbroodbeleg: o.a. beenham en andere soorten ham, rookvlees, 

kipfilet en kaas 

Diverse soorten zoet broodbeleg: hagelslag, jam, chocoladepasta en pindakaas  

Koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange. 

 

Dit luxe Paasbuffet is een all-in drankenbuffet, d.w.z. bier, fris en wijn zijn 

inclusief tot 20.00 uur. Inclusief de afsluitende koffie om 20.00 uur. 

Vanaf 20.00 uur zijn de drankjes voor eigen rekening.  

 

Na de koffie volgt er een optreden van het gemengd koor ANIMATO uit  

ons eigen Oude-Tonge onder leiding van Betty Schroevers. 
  

Begonnen als een gelegenheidskoortje in 1999 om een kersviering op te sieren, 

werd het in maart 2000 serieus. In deze maand werd het koor Animato opgericht 

onder leiding van Betty Schroevers. Animato (bezield en levendig) bestaat nu 18 

jaar en geeft regelmatig optredens, meestal in de verzorgingshuizen op Goeree-

Overflakkee. Op de culturele dagen in Oude-Tonge is het koor ook regelmatig te 

beluisteren. Animato is nog steeds een bescheiden koor en wil graag uitbreiden. 

Alle stemsoorten zijn welkom en vooral de mannelijk leden kijken uit naar 

collega’s. Verdere informatie via telefoonnummer: (0187-) 641344. 

Aanmelden bij Lenie van den Berge telefonisch op donderdag 15 maart tussen 

18.00 en 21.00 uur 0187-642590 of per e-mail l.vandenberge4@telfort.nl 
 

Heeft u al op onze website gekeken? 

Ga naar www.asv-oostflakkee.nl 

mailto:l.vandenberge4@telfort.nl
http://www.asv-oostflakkee.nl/

