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Events
Ooltgensplaat

Je beleeft ‘t in Ooltgensplaat

Ooltgensplaat. ‘Je beleeft ’t in Ooltgensplaat’, was de ambiti-
euze titel van de organisatie die afgelopen weekend voor drie 
avonden uitgaansplezier zorgde in het uiterste oostelijke deel 
van Goeree-Overflakkee. Ruim duizend bezoekers wisten de 
weg naar MFC ’t Centrum in Ooltgensplaat te vinden om te ge-
nieten van een theatershow, een orkest- en kooravond en een 
classic rockshow.
Het driedaags evenement begon op donderdagavond met de 
theatervoorstelling ‘O jee, papadag’, een hilarische show met 
verrassende effecten. Gevolgd door een avond lokaal muzikaal 
talent waarbij de plaatselijke muziekverenigingen en koren 
zich konden presenteren, ondersteund door professionele ge-
luid- en lichtvoorzieningen. En als klapper, op zaterdagavond 
de Classic Rockshow, een aaneenschakeling van rockklassie-
kers vanaf de jaren zeventig tot heden. 
MFC ’t Centrum bleek een uitstekende locatie voor deze pro-
grammering. De zaterdagavond show trok de meeste bezoe-
kers. De organisatie had er bewust voor gekozen om niet tot 
het uiterste te gaan voor wat betreft het maximale aantal be-
zoekers. Gezellig druk, maar geen eindeloze rijen voor de bar 
of het toilet. ‘Als je een drankje gaat halen moet je daarna je 
plek vooraan bij het podium weer in kunnen nemen’, was de ge-
dachte. In de nabijgelegen zaal waren zitjes, voor wie niet de 
hele avond kan of wil staan. Lekker swingen bij het podium of 
op een afstand een drankje nuttigen met vrienden, het kon al-
lemaal en maakte het tot een spetterende feestavond voor alle 
leeftijden.
Met twee avonden volle zaal en één avond uitverkocht kan 
gerust worden gesproken van een groot succes. De ultieme en 
welverdiende beloning voor de organisatoren van Events Oolt-
gensplaat: Sam van der Welle, Cees Neels, Richard de Vos, Wout 
Duim en Bram Hokke.  
De organisatie wil via deze weg alle sponsors, vrijwilligers, 
technici en bezoekers bedanken voor alle medewerking en be-
langstelling. Of dit driedaags  evenement een vervolg krijgt zal 
mede afhangen van de sponsors maar als het aan de organisatie 
en de bezoekers ligt, krijgt dit weekend een vervolg in 2014. 
Want één ding is zeker: dit smaakt naar meer!
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