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NA DE JAARVERGADERING  VAN 20 FEBRUARI 2020 

                                                                
Na afloop van de jaarvergadering 

kunt u genieten van een optreden 

van de Streekdrachtvereniging 

De Arke. Deze stelt zich tot doel 

het bewaren, instant houden en 

reconstrueren van de diverse 

streekdrachten in de provincie 

Zeeland en de Zuid Hollandse 

eilanden. De naam van de 

vereniging komt uit het verleden. 

De boeren van Schouwen woonden 

in zogenaamde stulpboerderijen. 

Om in de winter het vele water te 

weren werden dammen van klei om de boerderijen gelegd en evenals Noach trok de boer zich 

dan met zijn gezin en dieren terug in “De Arke”. Bron: Facebook  

ERWTENSOEP  Om 17.00 uur kunnen we aan de erwtensoep beginnen.                                   

Nu niet verzorgt door Coby van Schelven maar door Cecilia Heemes van de Grutterswei.   

Uw bijdrage voor de erwtensoep en de Streekdrachtvereniging is 10,00 euro en voor niet 

leden 15,00 euro.  Te betalen aan de zaal.  Aanmelden hiervoor per e-mail op 

h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch dinsdag 12 februari tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Telefoon 0187630098. 

Aanmelden is van belang vanwege de inrichting van de zaal maar nog meer voor de 

benodigde hoeveelheid erwtensoep en brood met 

beleg. 

 

Bezoek ook onze website 

www.asv-oostflakkee.nl 

       

mailto:h.zonneveld39@hotmail.com
http://www.asv-oostflakkee.nl/


 

TONEELAVOND MET DE NIEUWE COMEDIE 

Onze jaarlijkse toneelavond wordt dit jaar verzorgt door de toneelvereniging 

“De Nieuwe Comedie” uit Oud Gastel. 

Zij spelen voor ons: DE SCHOONMAAKSTERS door Marcel Kragt. 

De belangrijkste bewoners van een middelbare school zijn de leerlingen en de leraren zou je denken, 

maar dat is niet zo. In “De Schoonmaaksters” van De Nieuwe Comedie zijn het de schoonmaaksters, 

de concierge, de hulpconcierge en de directeur. De reden is eenvoudig: het is de laatste dag van de 

zomervakantie en dan zijn er nog geen lessen. Een leeg gebouw dus, maar denk nou niet dat er niets 

gebeurt! De schoonmaaksters komen na de vakantie weer naar school, vertellen aan elkaar hun 

belevenissen en drinken gezellig een bakkie. De directeur moet nog even naar het lesrooster kijken 

en de concierges hebben zo hun klusjes. Ze kunnen allemaal goed met elkaar opschieten, maar soms 

gaat het mis…. En om eerlijk te zijn: in het toneelspel dat De Nieuwe Comedie opvoert, gaat het dit 

jaat helemaal verkeerd! Alle zeilen moeten bijgezet worden om de problemen op tijd op te lossen, 

want de lessen beginnen bijna…..  

 

 

Zaterdag 7 maart 2020 in de Grutterswei in Oude-Tonge. 

De avond begint om 20.00 uur. 

Zaal open 19.30 uur.  

Toegangskaarten € 10,00.  

Aanmelden bij Herman Zonneveld per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 

0187-630098 op donderdag 27 februari tussen 19.00 en 21.00 uur. Betaling overmaken op 

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

voor 3 maart.  
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SPELMIDDAGEN 

Ook op dinsdag 11 en 25 februari 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, slechts 3,50 euro inclusief 2x koffie/thee.                 

In maart op dinsdag 10 en 24 maart. 

 

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 Dickie Maliepaard, telefoon 06-30345002. 

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

 

BINGO 
 
Vrijdag 28 februari weer een grote bingo in het infocentrum van Stichting Zijn in de 

Bernhardstraat 27in Oude-Tonge.  

Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.  

De kosten zijn € 7,50 - met een gratis kopje koffie/thee. 

10 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom. 

 

 

REIZIGERSOVERLEG 

 

Het RO HWGO behartigt de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer, in de bus, in 

de trein en in de regiotaxi. Het ROCOV RO HWGO doet dit voor al het openbaar vervoer, 

waarvoor het provinciaal bestuur van de regio Hollands Midden verantwoordelijk is. Het RO 

HWGO heeft op grond van de Wet personenvervoer 2000 recht op informatie van en recht 

van advies aan het provinciaal bestuur en de vervoerders. 

Binnen het ROCOV RO HWGO werken vertegenwoordigers van gehandicapten, ouderen, de 

vereniging Rover, de SAR en Sen. Adviesraad, samen om het openbaar vervoer te verbeteren! 

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer dan kunt u wellicht een bijdrage leveren in dit 

overlegorgaan. Informatie bij Wim Koert, telefoon 0187-642174. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


