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Nummer 36 (8 september 2017)
In september elke woensdag en zaterdag van 9.00-12.00 uur Rommelmarkt in loods van V/d Linde, Zuidweg 3 in Ouddorp. Opbrengst is voor div.
goede doelen. Toegang is gratis!
Scootmobieltochten PGGO
Een gezellige middag in de natuur tijdens een scootmobieltocht van 20 à 25 km. Onderweg een gezellige tussenstop voor een kopje koffie/thee met
wat lekkers. Deelname € 4,- p.p en de tocht is op eigen risico. Data voor de tochten: donderdag 14 september en dinsdag 10 oktober. Aanmelden bij
Elly Sonneveld: elly1947@hotmail.nl. Meer info: www.toegankelijkflakkee.nl.
Elke 2e donderdag (i.p.v. zaterdag = rectificatie n.a.v. Blaeuwe Stapper 2017!) van de maand (t/m september) van 14.00-16.00 uur Rondleiding met
levende geschiedenis in het Streekmuseum, Kerkstraat 2-12 in Sommelsdijk. Proef en beleef het leven van begin 1900. Bekijk mensen in klederdracht
en hoor hun verhalen. Het is leuk voor jong en oud. Deelname € 7,50 p.p. (vw) en kinderen € 5,-. Aanmelden is verplicht en kan via
info@streekmuseum.nl of 06-52153169.
Elke zaterdag (juni t/m september) van 13.00-17.00 uur open werkplaats/galerie ‘Parels van Goeree’ aan Westduinweg 11 in Ouddorp. Exclusieve
handgemaakte Ouddorpse souvenirs van aardewerk zoals: pompoenschalen, strandvazen, enz. U kunt geheel vrijblijvend een kijkje nemen.
Expositie ‘Dichten bij dingen, met lach en traan’
In Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Kerkstraat 4-12 in Sommelsdijk is gedurende het seizoen 2017 (t/m oktober) een aantal gedichten van de
Reizende Dichters te zien. ‘Dichten bij dingen, met een lach en een traan’ telt tweeëntwintig gedichten, verspreid over vrijwel alle ruimtes in het
museum. Met “virtual reality” kan je de Watersnoodramp van 1953 meebeleven. Je zet een grote bril op en je stapt in een andere wereld. Voor
openingstijden zie www.streekmuseum.nl.
Radiomuseum
Iedere zaterdag t/m 30 september van 13.00-16.00 uur is het radiomuseum aan de Achthuizensedijk 12 in Achthuizen geopend. U kunt hier alle
muziekapparatuur vanaf 1920 bekijken. De toegang gratis. Meer info: 0187-631653.
Vrijdag 8 tot en met zondag 10 september
Op de Klepperstee, Vrijheidsweg 1 in Ouddorp zijn dit weekend zo’n 40 omgebouwde brandweerwagens van het type Magirus-Deutz van de
voormalige Bescherming Bevolking te bewonderen. In 1986 is de Magirus-Deutz Club opgericht. Omgebouwd tot camper rijden de eigenaren door
Europa. Jaarlijks zijn er twee clubweekenden en dit weekend is men in Ouddorp.
Zaterdag 9 september
Let op: door omstandigheden gaat de eerste Ouddorpse Kunst- en Muziekmarkt niet door.
Let op: door omstandigheden gaat de Jongdierendag van Nut en Genoegen niet door.
9.00-15.00 uur Verkoop tweedehands kleding in de kleding schuur aan de Oostelijke Achterweg in Middelharnis. Er is voor ieder wat wils. Dames,
heren en ook kinderkleding zijn er in vele maten. De kleding is gesorteerd en gestreken en ziet er nog als nieuw uit. De opbrengst van de verkoop
komt ten goede aan de Exoduskerk PKN.
9.30-15.00 uur rondleidingen door de Haringvlietsluizen bij Stellendam. Bel voor meer info naar de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 of
kijk op www.rijkswaterstaat.nl.
10.00-15.00 uur Open schuur bij Houweling Meubelen aan de Langeweg 41a in Oude-Tonge. Er zijn heel veel kleine spullen te koop zoals glazen,
serviezen, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, brocante en nog veel meer.
10.00-16.00 uur Bedrijvendag op bedrijventerrein Tonisseweg in Oude-Tonge. U kunt een kijkje nemen bij meer dan 30 bedrijven die laten zien wat er
gebeurt als de deuren gesloten zijn. Ook is er een podium met muziek en bandjes, springkussen, hapjes, klimwand en kofferbakverkoop.
10.00 uur Watersnoodramp-herdenkingswandelingen in Oude-Tonge, Battenoord en Stellendam. Wandelingen van ongeveer 1,5 uur en deelname is
gratis. Wel graag van tevoren aanmelden bij VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789 / info@vvvgoeree-overflakkee.nl.
In het kader van Open Monumentendag wordt op diverse locaties de documentaire “Portret van een Eiland “vertoond op de volgende plaatsen:
Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Kerkstraat 4-12 Sommelsdijk.
Molen Windlust, Achthuizensedijk 53, Achthuizen.
Molen de Korenbloem, Westdijk 1, Sommelsdijk.
Boerderij de Oude Stee, Schaapsweg 25, Achthuizen.
Molen Windvang, Goereeseweg 5, Goedereede.
Fort Prins Hendrik, Havendijk 16, Ooltgensplaat. ( tevens rondleiding
Schuur van Son, ingang via Stationsweg 14, Dirksland.
met wijn en spijzen)
De meeste locaties vertonen de film doorlopend. Boerderij de Ouwe Stee echter om 11.30 uur en 14.00 uur.
Meer info: www.geschiedenisvanzuidholland.nl/goeree-overflakkee.

Ook is de Juunrenne te bezoeken. Neem kennis van dit mooi geconserveerde historische element bij Galerie de Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp.
10.00-18.00 uur Wijn en Spijs op fort Prins Frederik, Havendijk 16 in Ooltgensplaat. In samenwerking met PortugeseWijnen&Zo kunnen bezoekers
genieten van een Spijs & Wijn combinatie rond de sfeervolle binnenplaats van dit historische fort. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina
van Fort Prins Frederik.
11.00 uur Concert Monumentendag in de Dorpskerk in Ouddorp. Invulling muziek volgt.
11.00-15.00 uur Open dag van Budokai Senshi aan de Gerard Walschapstraat 14 in Sommelsdijk. Er zullen diverse demonstraties zijn in de sporten die
Budokai Senshi biedt, zoals Kyokushinkai Karate, kickboksen, boksen, kickbag en Yawara Ju Jutsu. Daarnaast is er een springkussen, zijn er
verlotingen, een raad en win actie en is er een mogelijkheid tot schminken.
19.30-20.45 uur Benefietconcert van de jonge organisten Ard van der Linden ( 16, slechtziend) en Steven Knierum t.b.v. de vereniging BarthimeusSonneheerd die belangrijke extra’s mogelijk maakt voor slechtzienden , zoals hulpmiddelen, onderwijs en begeleiding. Dit alles in de Hervormde kerk,
Kerkring 1 in Oude-Tonge. Toegang € 5,- volw. En kind t/m 15 € 2,50. Na afloop is er een gratis consumptie gesponsord door LiVastGO makelaardij.
Donderdag 14 september
14.00-17.00 uur ‘Het Streekmuseum vertelt eilandverhalen!’ Zien, horen en beleven is het credo. Interesse? Opgeven kan via info@streekmuseum.nl
of 06 52153169.
20.00 uur Reis om de wereld met 6 wijnen op Ouddorp Duin, Westerweg 18 in Ouddorp. Maak kennis met de kunst van het wijnproeven. Vooraf
aanmelden via info@houtenkaap.nl. Kosten € 10,- p.p.
Zaterdag 16 september
9.30 uur Open Doors-sponsorwandeling ‘Woman walk for Women’ rond Nieuwe-Tonge. Afstanden 5, 8 of 12 km. Aanmelden kan via de website
www.opendoors.nl/Nieuwe-Tonge/ of neem contact met via anda-a@hotmail.com / 06-51087402.
11.00-14.30 uur Op zoek naar De Grote Vijf op de Slikken van Flakkee/Grevelingen; speuren naar zeehonden in het Grevelingenmeer en naar reeën op
de Slikken van Flakkee. Een avontuur voor het hele gezin! Kosten: kinderen 6 t/m 12 jaar: € 37,50 p.p. en volwassenen € 45,00 incl. hapje en drankje.
Vertrekpunt: werkhaven Bommenede, Haven van Bommenede 1 in Zonnemaire. Meer info via www.staatsbosbheer.nl of
zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl. Aanmelden via website SBB of VVV Goeree-Overflakkee. Org SBB.
15.00-19.00 uur Lekker Nazomeren in de Overkant met live muziek en tapas. Met medewerking van Slice of Life, Caroline, Jorinde en Sax’a’holic.
Speciale gast is Miss Clementine. Locatie: Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Entree is € 5,- t.b.v. Free a Girl. Aanmelden kan via soroptimistgo@gmail.com of
bij De Overkant Ouddorp.
Vrijdag 22 september
18.45-19.15 uur Het huiskamerfestival Muziek in de Voorstraat van Middelharnis. Het bestaat uit een wandeling langs vijf bijzondere concerten in vijf
bijzondere panden aan de Voorstraat van Middelharnis. Ontvangst is in het Oude Raadhuis van Middelharnis. Voor meer informatie over de
optredende muzikanten volg Facebook’Muziekindevoorstraat’. Kaarten á € 25,00 kunnen worden besteld via muziekindevoorstraat@gmail.com. Zie
voor meer informatie de site van de organisatie: www.stichtingpodium.nl.
Italiaanse avond in de Bommelstee in Den Bommel. Binnen aan de lange tafel bediend worden terwijl buiten de zon ondergaat en live muzikanten
voor achtergrondmuziek zorgen. Een authentiek Italiaans 6-gangen diner en serveren dit aan tafel. Voor een echte Italiaanse beleving krijgt u bij ieder
gerecht een heerlijke Italiaanse wijn om te proeven. Kaarten a € 40,/ zijn te koop bij Kapsalon Bakelaar, Meinster Wonen en (op donderdagen) in de
Bommelstee in Den Bommel. Voor meer informatie of online bestellingen info@experiaevents.nl of 06-24737011.
20.15 uur voorstelling “Op bezoek bij meneer Green” van Jeff Baron door theatergroep Spiegel(t)je in de Rabobankzaal van het Diekhuus, Beneden
Zandpad in Middelharnis. Reserveren via www.hetdiekhuus.nl. Meer info: http://www.cultuurgo.nl.
Zaterdag 23 september
9.30-15.00 uur. De jaarlijkse Scoutsfair. Onder andere activiteiten zoals brood bakken boven een vuurtje, grabbelen in de grabbelton, boogschieten, leren
knopen leggen en een echte scouts hindernisbaan afleggen! Er is friet en nog meer lekkers. Ook is er een grote rommelmarkt waar er spullen te koop zijn
voor leuke prijsjes. Adres: Hofdijksweg 44-A, 3253 KB Ouddorp.
Nazomermarathon bij PSC De Dijkgraaf, Hofdijksweg 48 in Ouddorp. Deze men-marathon omvat verschillende disciplines. Gereden wordt over een
traject, een vaardigheidsparcour, hindernissen en een spectaculaire water- en heuvelhindernis. O.a de Stichting Vierspan Zuid-Holland ondersteunt
de wedstrijd. Meer info: info@pscdedijkgraaf.nl.
14.15 uur en 20.15 uur voorstelling “Op bezoek bij meneer Green” van Jeff Baron door theatergroep Spiegel(t)je in de Rabobankzaal van het Diekhuus,
Beneden Zandpad in Middelharnis .Reserveren via www.hetdiekhuus.nl. Meer info: http://www.cultuurgo.nl.
20.00 uur Orgelconcert door Paul Kieviet, Hervormde Kerk, Ring 15 in Middelharnis. Het ‘Lutherlied’ als bron van inspiratie in orgelmuziek. Een mooi
concert met een representatieve keuze uit vier eeuwen orgelmuziek. Toegang is uw gift aan de deur.
Zondag 24 september
Laatste dag van Ouddorp Muzeekaal (21 t/m 24 september); een spetterend muzikaal feest in het centrum en op het strand van Ouddorp! Live bands
en optredens in alle cafés, restaurants en strandtenten. Meer informatie: www.facebook.com/muzeekaal.

Woensdag 27 september
11.00-14.30 uur Op zoek naar De Grote Vijf op de Slikken van Flakkee/Grevelingen; speuren naar zeehonden in het Grevelingenmeer en naar reeën op
de Slikken van Flakkee. Een avontuur voor het hele gezin! Kosten: kinderen 6 t/m 12 jaar: € 37,50 p.p. en volwassenen € 45,00 incl. hapje en drankje.
Vertrekpunt: werkhaven Bommenede, Haven van Bommenede 1 in Zonnemaire. Meer info via www.staatsbosbheer.nl of
zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl. Aanmelden via website SBB of VVV Goeree-Overflakkee. Org SBB.
Zaterdag 30 september
18.30.00 uur Buurman & Buurman in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57a in Dirksland. De altijd onhandige buurmannen proberen zelf hun
problemen op te lossen, maarrr…Begeleiding van kinderen is verplicht. Kaarten € 12,50 p.p. zijn te koop via 06-18088745 of jeugdwerk@svik.nl.
20.00-24.00 uur openingsbal van dansvereniging Dance Fever in de grote zaal van MFC Grutterswei, Oude-Tonge. Entree leden gratis, Niet leden € 5,Meer info: www.dancefever85.nl.
20.00 uur Reformatieconcert door kamerkoor Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wingerden in de Hervormde Kerk in Middelharnis.
Woensdag 4 oktober
15.00 uur lezing door Hans Dammers in Galerie de Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Het thema is “1000 jaar muziekgeschiedenis”. Reserveren via
VVV Goeree-Overflakkee Tel: 0187-681789. Zaal open vanaf 14.30 uur.

