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Expositie “Femke” in het Blaeuwe Huus.
Van 30 januari t/m 28 februari is de fotoserie “Femke” te bewonderen. Onder leiding van Anneke Grinwis hebben diverse hobbyisten foto’s gemaakt
van Femke. Het leuke aan de serie is dat alle foto’s totaal anders zijn. De fotografen zijn: Pieter van Es, Jan Kurvink, Liesbeth van Eck, Rianne Troost,
Magda Korthals en Anneke Grinwis. Bosweg 2 in Ouddorp. Openingstijden VVV van ma t/m vr 9.00-17.00 uur en zaterdag 9.00 -16.00 uur.
Expositie ‘Golven van vrijheid’ door Niels Snoek
Van zaterdag 7 januari t/m woensdag 1 maart a.s. is er een expositie van Niels Snoek in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Bij het
overschilderen van eerder gemaakte schilderijen kan je geïnspireerd raken door de onderliggende voorstelling. In dit geval schilderde Niels Snoek
verder met de aanwezige kleuren, de kleuren van de zee. U bent van harte welkom op zondag vanaf 11 uur tot +/- 12 uur, op verzoek en elke
woensdag van 10.00-12.00 uur.
Rommelmarkt bij de familie van der Linde
9.30-12.30uur op zaterdag in de maand februari in de loods aan de Zuidweg 3 in Ouddorp.
Expositie Watersnoodramp in het Streekmuseum.
Van 26 januari t/m 4 maart is er een expositie over de watersnood met historisch filmmateriaal, persoonlijke verhalen en veel foto’s. Kerkstraat 4-12 in
Sommelsdijk. Op 8- en 22 februari geeft streekarchivaris Jan Bot een lezing over de Ramp aan de hand van het boek “Gebroken dijken”. Tijd: 14.0016.00 uur. Aanmelden via info@streekmuseum.nl of 06-52 15 31 69. Max 25 personen. Kijk voor actuele openingstijden op www.streekmuseum.nl.
Diekhuus in Middelharnis
Het Diekhuus , Beneden Zandpad 7 in Middelharnis geeft regelmatig film- en theatervoorstellingen . Kijk voor het actuele programma op
www.hetdiekhuus.nl.
Toneelvereniging De Klokkedieven treedt weer op in maart 2017
En wel met het stuk ’n privéjet in m’n achtertuin…?! van auteur Max Andrea en regie van Carla Assenberg. De speeldata in Partycentrum Oostdam,
Jongkoenstraat 1 in Goedereede zijn: 3 en 4 maart, 10 en 11 maart, 17 en 18 maart, 24 en 25 maart. Kaarten € 10,- per stuk. Aanvang 19.30 uur, zaal open
om 19.00 uur. Kaartverkoop o.a. bij VVV Goeree-Overflakkee in Ouddorp.
Vrijdag 10 februari
15.30-19.30 uur Winterfair bij Jenaplanschool ’t Kompas in Den Bommel. De opbrengst is bestemd voor de inrichting van een nieuw schoolplein.
19.30 uur voorspeelavond van leerlingen van het Muziekgebouw in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Dit keer zijn de leerlingen viool
en piano aan de beurt.
20.00 uur Prijsklaverjassen in HCR Akershoek, Boompjes 1 in Ouddorp. Elke ronde diverse prijzen te winnen! Voor meer informatie: 0187-681437. Org.
Supportersvereniging WFB.
20.00-23.30 uur Happy Music en Dutch Festivals organiseren een jeugdfestival van 12 t/m 17 jaar in de loods van Mijnders, Provinciale weg 3 in
Melissant. Verwacht de vetste DJ's, lichtshows ,beats en heel de avond gratis drinken en snoep. Kaarten € 12,50. Ook zijn er groepstickets te
verkrijgen tegen € 2,50 korting per persoon via www.facebook.com/Flakkeesfris-feest.
Optreden Toneelvereniging “Stad” met hun jaarlijkse voorstelling. Dit keer met het stuk “Opa apestaartje.NL”, een blijspel in 3 bedrijven door Wilna
Renes Leertouwer. Kaartjes € 7,50, te koop bij het Trefpunt, of telefonisch 0187-845693 of 0187-611972.
Zaterdag 11 februari
Snertwandeling vanuit verenigingsgebouw Melishof, Binnenweg 61 in Melissant. Je kunt kiezen uit 7,5/15/31 km wandelen. De langste afstand start
tussen 8.00 en 9.00 uur, de middelste afstand tussen 9.00 en 10.00 uur en de kortste afstand tussen 10.00 en 12.00 uur. Aanmelden kan bij de start en
deelname is € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Na afloop krijg je weer een heerlijke kop snert én een aandenken!
14.00-16.00 uur open middag rondom het kerkorgel in de Hervormde kerk , Achterstraat 1 in Goedereede, Orgelbouwer A. Nijsse zal vertellen welke
werkzaamheden hij bij de restauratie aan het orgel heeft gedaan. Ook zijn er demonstraties op het orgel.
20.00 uur Passie! Een moderne opvoering van het bijbelboek Hooglied in de Exoduskerk , Dorpsweg 97 in Sommelsdijk. Met medewerking van de Sir
Oliversband. Acteurs Carola van Oostende en Frank Taale. Regie Carla Assenberg. Reserveren via hooglied-passie@outlook.com. Kaarten € 8,- en € 12,21.30-02.30 uur 20ft Festival Terminal Edition in de loods van Mijnders, Ruijgenhil 11-13 in Melissant. Tickets zijn te koop via www.20ftfestival.com.

10.00 – 15.00 uur een rommelmarkt in de Victoriahal. 80 verkooptafels verdeeld over twee grote hallen. Adres: Philiphoofjesweg 57a te Dirksland.
Woensdag 15 februari
19.30 uur thema avond van het Streekmuseum, De Motte, Dik Launspach en de Reizende dichters Sommelsdijk over de watersnoodramp in 1953 in
Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Aanmelden via www.leerenbeleef.nl of aan de balie van de bibliotheek.
19.30 uur Filmavond in ‘de Overkant’(i.s.m. bibliotheek), Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Kaarten kosten €7,50 (met biebpas €6,50) en zijn o.a. verkrijgbaar
aan de balie bij VVV Goeree-Overflakkee. Deze avond draait de film The Way.
13.30 uur zijn alle kinderen welkom voor een lenteknutselmiddag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Dit in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 te
Oude-Tonge. De kosten hiervoor zijn € 2,00. Inlichten via Rita Visbeen, 0187-642514 of Matty Klos 0187-643622.
Vrijdag 17 februari
20.00 uur benefietconcert “Op de bres voor MS”door Piet Westhoeve in de Overkant, Dijksteweg 33 in Ouddorp. Kaarten a € 35,- p.p. ( incl.
koffie,thee,tapas en drankje) via 06-53308448 of www.opdebrestegenms.nl De gehele opbrengst gaat naar het goede doel.
Vanaf 16.00 uur is er op de Eben-Haëzerschool, Blauwe Distelstraat 31 op Goedereede-Havenhoofd, een winterfair met verschillende kramen, een
ijsbaan waarop geschaatst kan worden en een ritje met paard en wagen. 18.00 uur zal kinderkoor Kadosj zingen. Het belooft een gezellige en leuke
winterfair te worden!
Zaterdag 18 februari
9.45-17.00 uur workshop binnenhuisadviezen door Agnes Pol in Oude-Tonge. Hoe kan je met weinig middelen iets leuks van je huis maken? Kosten
voor deze geheel verzorgde dag is € 45,-. Aanmelden via 06-40074380.
Schuurfeest O.T.C. keert terug in Oude-Tonge en wel in de loods aan de Stationsweg 24. DJ Little en DJ Peer zullen deze avond de muziek verzorgen.
Ook zal het Feestteam een optreden verzorgen. Voorverkoop (à € 17,50) op 24 december in Café De Geit, Kaai 1 in Oude-Tonge van 13.00-17.00 uur.
Indien daarna nog kaarten beschikbaar zijn ze ook aan de deur te koop à € 20,-.
Vanaf 18.00 uur bingo en buffet bij Springert, Oud Nieuwlandseweg 43 in Ouddorp. Opbrengst is voor KIka. Meer info kees@kika-goereeoverflakkee.nl of info@springert.nl
Om 19.30 uur zal de zaal van de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge haar deuren openen voor de voorstelling ‘Opa apestaartje.’ De
voorstelling wordt gespeeld door toneelvereniging Stad aan ’t Haringvliet. De voorstelling zal om 20.00 uur beginnen. Reserveren kan telefonisch
0187-642590 of per e-mail op lenie@telfort.nl De kosten hiervoor zijn € 10,00
Zaterdag 25 februari
19.30 uur Popquiz in het Diekhuus in Middelharnis. Er is ruimte voor 12 teams van 4 personen. De drie beste teams strijden tegen elkaar in de finale.
Kosten € 10,- p.p. Meer info www.facebook.com/Popquizz2017.
Vrijdag 10 maart
19.30 uur klapstoelconcert in diverse huizen in Goedereede. Ontvangst en betaling van € 25,- vanaf 18.30 in de toren in Goedereede. Op een van de
locatie krijgt u een consumptie en na afloop is er een nazit in de toren. Aanmelden zaterdag 18 februari vanaf 12.00 uur ( opening website) via
www.klapstoelconcert.nl.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart
De tweede Waterpoortloop van 110 km, 80 km, 40 km en 20 km op o.a. Goeree-Overflakkee. Start en finish is bij Fort Prins Hendrik en gaat langs de
Krammer, Volkerak, Zoommeer, Willemstad, Dinteloord, de Heen en de Philipsdam weer terug naar Ooltgensplaat. Waterpoort is het gebied dat ligt
op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Meer info op www.waterpoort.nl
Zaterdag 18 maart
17.00 uur Vocaal Ensemble Magnificat houdt een Choral Evensong met medewerking van het Prins Maurits schoolkoor in de Hervormde kerk ,
Voorstraat 15 in Dirksland. Toegang gratis.
Zaterdag 25 maart
19.30 uur Concert in de Exoduskerk in Sommelsdijk n.a.v. het 35 jarig jubileum van Mandoline-orkest Stampida m.m.v. Mandoline-orkest Melodia en
Muziekvereniging Amicitia. Entree € 5,- p.p.
Zaterdag 1 april
19.30 uur Open Flakkee Darts : de 26-jarige darter Danny Noppert komt naar het Open Flakkee Darts bij vv SNS aan de Vrouwtjesweg 42 in Stad aan
het Haringvliet. Ook BDO-scheidsrechter Marco Meijer en Nederlands heren bondscoach John Lokken zijn aanwezig. De kantine is open vanaf 17.00
en het toernooi start om 19.30 uur.
20.00 uur Orgelconcert op hoofdorgel en koororgel door Paul Kieviet. Dit in de Hervormde Kerk te Middelharnis, Ring 15.
Zaterdag 8 april
19.00 uur Paasconcert door kinderkoor "De jonge lofstem "o.l.v. Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet in de Hervormde kerk in Sommelsdijk.
19.30 uur Passieconcert in de Hervormde kerk, Ring 15 in Middelharnis door kamerkoor “Fiori Musicali” o.l.v. Sietse van Wijgerden.
Zaterdag 15 april
8.00 uur Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Er zijn routes uitgezet van 10, 17,5, 25 en 40 km.
Start vanaf AV Flakkee, Oostplaatseweg 19 in Middelharnis. Meer info: www.avflakkee.nl.

20.00 uur Passieconcert wat uitgevoerd wordt door het kamerkoor ‘Fiori Musicali’ onder leiding van Sietse van Wijgerden. Dit in de Hervormde Kerk
van Middelharnis, Ring 15.

Zaterdag 22 april
9.00-15.30 uur Basiscursus fotografie in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Deze cursus is geschikt voor de beginnende
fotograaf met een bij voorkeur digitale spiegelreflexcamera of een andere camera die handmatig ingesteld kan worden. De cursus fotografie bestaat
uit een hele dag van 6 uur een half uur lunchpauze. Kosten bedragen € 75,00. Meer informatie en inschrijven via www.el-foto.nl.
Donderdag 27 april
Oranjepop met o.a. optredens van Danny Vera en Kraanje Pappie. Het wordt een mix van de Amerika sounds uit de jaren 50 en 60. Meer info is te
verkrijgen per e-mail op: leonblokland@gmail.com.
Zaterdag 13 mei
19.30 uur Concert van mannenkoren "de Gouwestem" en het " Delta Mannenkoor" in de Hervormde kerk, Ring 2 in Dirksland voor Calando. Toegang
gratis.
Zaterdag 20 mei
19.30 uur Concert in de Hervormde kerk Nieuwstraat 25 in Stad aan het Haringvliet door Anne-Marie Huizer op panfluit en Piet Bechthum op orgel en
meerdere fluitisten. Toegang gratis. Er is een collecte.
Vrijdag 9 juni
19.00 uur Het jaarlijkse concert van de leerlingen van Paul Kieviet. Aanvang is 19.00 uur, entree is gratis. Dit in de Hervormde Kerk te Middelharnis,
Ring 15.

