Bosweg 2, 3253 XA, Ouddorp, T: 0187-681789, E: info@vvvgoeree-overflakkee.nl
Bekijk alle evenementen op www.vvvgoeree-overflakkee.nl/evenementen
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Rommelmarkten bij V/d Linde in oktober
Elke zaterdag in oktober en woensdag 18 & 25 oktober 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!
Expositie van Tonny Tigchelaar in ’t Blaeuwe Huus
Van 2 oktober t/m 31 oktober is de expositie te zien in ’t Blaeuwe Huus, Bosweg 2 in Ouddorp. Het motto van Tonny Tighelaar is “ Blijven vernieuwen
en proberen!” De expositie is te zien op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur.
Fototentoonstelling ‘Zeehonden van de Franse Opaalkust’
Van zaterdag 4 november t/m zondag 26 november is deze fototentoonstelling te zien in Zeehondenopvang A Seal, Haringvlietplein 3a in Stellendam.
Expositie van Marian Kortekaas
Van 10 september t/m 1 november is er een expositie in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat in Sommelsdijk. Het thema is ‘één natuur’ en de vier
jaargetijden komen hier bij elkaar. Ook is er keramiek te zien. Bezoekers zijn welkom na de kerkdienst op zondag van 11.00-12.00 uur, op
woensdagochtend van 10.00-12.00 uur en op verzoek (even aanbellen bij de familie Schrier die boven de kerk woont).
Expositie Ineke Snoek en Mirian Zimmerman in De Houten Kaap
Van 1 oktober t/m 1 december is de vierde expositie van KunstPlus te zien in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp.
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.
Expositie cursisten van Elsa van der Wal
Tot en met 17 december exposeert Elsa van der Wal met haar cursisten in de theetuin de Bongerd aan de Molendijk 65 in Herkingen. De cursisten zijn
vrij in keuze van onderwerp, techniek en materiaal, hierdoor is de expositie zeer divers. Vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 10.00 uur tot
zonsondergang.
Expositie Nathan de Visser, virtueel reiziger
In de Pop-Up Galerie van Marlies Veda, Voorstraat 6 in Den Bommel is van 3 tot 30 oktober het werk te zien van Nathan de Visser. In de expositie is
gebruik gemaakt van grafische technieken, graffiti en “gewoon” tekenwerk.
Vrijdag 13 oktober
Poteravond in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Entree voor leden is € 15,- en voor niet-leden € 20,-. Aanmelden kan bij Herman via
h.zonneveld39@gmail.com.
20.15 uur komt “de 100-jarige man” naar het Diekhuus in Middelharnis. Acteur en meesterverteller Eric Boris kruipt in de huid van de 100 jarige Allan
Karlsson, die op zijn verjaardag uit het raam van het bejaardenhuis stapt en op avontuur gaat. De voorstelling is gebaseerd op het boek van Jonas
Jonasson. Toegang € 12,50, leden bibliotheek € 10,-.
Zaterdag 14 oktober
9.00-14.00 uur verkoping vrouwenvereniging, zaal van de kerk aan de Van Weelstraat 1 in Ooltgensplaat. Netto opbrengst is bestemd voor de nieuwe
zendingspost in Cambodja.
9.00-15.00 uur Verkoping vanuit Wagenhuis, Duivenwaardsedijk 18a in Nieuwe-Tonge. Opbrengst komt ten goede aan de HHG Nieuwe-Tonge.
10.00-14.00 uur schuurverkoping t.b.v. de kerk en goede doelen, fam. Leijdens, Nolleweg 10 in Melissant.
12.30-16.00 uur speurtocht met een metaaldetector. Je leert verhalen uit de geschiedenis en je ontmoet een heuse archeoloog. De tocht wordt
georganiseerd door de Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Streekarchief G-O en het Streekmuseum. Start bij het Streekmuseum, Kerkstraat 4-12
in Sommelsdijk.
10.00-15.00 uur Crea-hobbymarkt in ‘Ons Huis’ Kaaidijk 26 in Herkingen. Er is van alles te beleven, te koop en te nuttigen. Meer info:
www.onshuisherkingen.nl.

AANVULLING OP BLAEUWE STAPPER: de kosten voor het Reformatie concert van de Dutch Baroque Ensemble in de Hervormde Gemeente Ouddorp
zijn € 4,50 en kaarten kunnen aan de deur worden gekocht.
Zondag 15 oktober
13.00 uur Kindertheater WC-Monster in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Toegang €
12,50. Meer info: www.houtenkaap.nl.
14.00 uur Chocolade workshop in De Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Een doosje vol bonbons ga je maken. Kosten zijn € 12,50 p.p. en
aanmelden kan tot 13 oktober via info@houtenkaap.nl.
Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 oktober
10.00-16.00 uur ’t Ouddurpse Springfeessie in MFG Dorstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Kom in de herfstvakantie gezellig springen en neem je
vriendje of vriendinnetje mee! Entree 1-18 jaar is € 2,50 per dag of € 7,50 voor 4 dagen (17 t/m 20 oktober).
Dinsdag 17 oktober
14.00-15.30 uur filmmiddag in de bieb in Ouddorp. Vertoond wordt het vervolg op “Dr. Proktors schetenpoeder” Toegang € 4,-, leden € 1,50.
15.00 uur Kinderfilm Vaiana (NL) in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 6,50. Meer info: www.houtenkaap.nl.
Woensdag 18 oktober
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.staatsbosbeheer.nl of
zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl. Aanmelden via website SBB of VVV Goeree-Overflakkee. Org SBB.
12.30-16.00 uur speurtocht met een metaaldetector. Je leert verhalen uit de geschiedenis en je ontmoet een heuse archeoloog. De tocht wordt
georganiseerd door de Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Streekarchief G-O en het Streekmuseum. Start bij het Streekmuseum, Kerkstraat 4-12
in Sommelsdijk.
14.00 uur Kinderbingomiddag in Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede. Meer info via 0187-492321 / 06-31000604. Org. Oranjevereniging
Goedereede.
15.30-19.00 uur Springkussenmiddag met aansluitend om 19.30 uur Lampionnenoptocht in/vanaf MFC ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in
Ooltgensplaat. Entree €5,00 incl. eten (patat, knakworst & drinken). Lampionnen te koop bij Tamara’s Horeca.
20.00 uur Een selectie uit het werk van Bert Haanstra wordt vertoond in de Filmzaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Dompel je
een avondje onder in filmbeelden van de tijd toen ‘Geluk nog heel gewoon was’. Entree is € 6,50 en bibliotheekleden betalen € 5,-.
Donderdag 19 oktober
19.30 uur Boekverfilming in de bibliotheek in Ebbe en Vloed, Het Getij 3 in Oude-Tonge. Deze avond staat de film naar het boek ‘Bob de straatkat’ van
J. Bowden op het programma. De toegang is € 7,50 en voor leden € 5,-. Reserveren kan via www.leerenbeleef.nl of in de bibliotheek.
Vrijdag 20 oktober
19.00 uur Roofvogelshow bij De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 6,50. Meer info: www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 21 oktober
2e editie Fright Night Melissant. De uitgebreide route leid je door het bos en brengt je bij het kasteel met de geheime tuinen met zijn rare inwoners.
Inschrijven via corinakriek@gmail.com. Je kan je per groep van 6 opgeven of individueel. Kosten zijn €3,00 p.p. inclusief koffie/thee of limonade. Deze
tocht is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.
Zaterdag 21 en/of zondag 22 oktober of zaterdag 28 en/of zondag 29 oktober
Man of the Dam Freestyle Kite Event voor de jeugd op de Brouwersdam. Organisatie door Natural High. Meer info: www.natural-high.nl.
Woensdag 25 oktober
20.00 uur In het kader van de maand van de Geschiedenis is auteur Annegreet van Bergen is te gast in Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.
Haar boek Gouden jaren, een kroniek over het leve in de jaren ’60 en ’70 staat deze avond centraal. Entree is € 7,50
Donderdag 26 oktober
Goeree Creatief & Schilderworkshop in Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede. Meer info via 0187-492321 / 06-31000604.
Zaterdag 28 oktober
10.00-16.00 uur Historische markt in de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap, Kon. Julianaweg 57 in Middelharnis ter gelegenheid van 25
jaar Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, met om 14.00 uur een lezing van schrijfster Annejet van der Zijl.
12.30-16.00 uur Speurtocht met een metaaldetector. Je leert verhalen uit de geschiedenis en je ontmoet een heuse archeoloog. De tocht wordt
georganiseerd door de Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Streekarchief G-O en het Streekmuseum. Start bij het Streekmuseum, Kerkstraat 4-12
in Sommelsdijk.
15.00 uur Kinderfilm The Good Dinosaur (NL) in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 6,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.

20.00 uur Jubileumconcert Gospelkoor ‘In Touch’ in de Emmaüskerk, Kon. Julianaweg 64 in Middelharnis. Kaartverkoop via diverse
voorverkoopadressen, o.a. Bruna Ouddorp en Bruna Middelharnis. Kaarten €10,00, kinderen €7,50. Meer info www.gospelkoor-intouch.nl.
20.00 uur Concert door het Cui Orkest in de Doopsgezinde kerk o.l.v. Arie Stolk, Dorpstienden 3 in Ouddorp. Met Trio C tot de derde, Joodse
Klesmermuziek. Kaartverkoop €15,00 incl. koffie/thee verkrijgbaar voor aanvang aan de zaal. Tot 16 jaar gratis entree. Meer info: www.cuiorkest.nl.
Reserveren: info@cuiorkest.nl.
20.30-1.00 uur Knallend seizoens eindfeest bij Natural High aan de Brouwersdam met Earwax, White Moses en DJ Ab van der Valk. Dit jaar is het
thema: Over een andere boeg. Dresscode: Boeiend. Voorverkoop € 10,- aan de deur € 12,50 ( incl. garderobe en toiletgebruik). Meer info:
www.natural-high.nl.
Donderdag 2 november
Dagtocht van Mijnders naar de Krea Doe beurs in Utrecht. Prijs incl. entree € 38,-. Opgeven voor 12 oktober via www.nmijnders.nl of 0187-601077.
Vrijdagavond 3- en zaterdag 4 november
19.00-21.30 uur en 10.00-16.00 uur ontmoetingsdagen in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk. Een koopjes en snuffelmarkt met een groot
assortiment tweede hands huishoudelijke apparatuur, audio, Tupperware enz. Exclusief is de veiling van een studie van Louis Royer op zaterdag om
15.00 uur. In de “blauwe kamer” vindt u een selectie van kunst en antiek.
Zaterdag 4 november
11.00 uur Kindertheater ‘Nijntje op de fiets’ (2+) in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 8,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Woensdag 8 november
9.30 uur Peuterochtend in de bibliotheek, Raadhuisstraat 4 in Ouddorp. Voorlezen, knutselen, zingen, op ontdekkingstocht in de bibliotheek voor
kinderen vanaf 2 jaar. Toegang is gratis. Aanmelden via www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de bibliotheek.
Vrijdag 10 november
20.00 uur Mentalist Timon Krause in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 17,50. Meer info: www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 11 november
20.00 uur Exclusief huiskamerconcert van Eline de Gast en Ruben Plazier op piano georganiseerd door St. Volharding aan de Weststraat 43 in
Dirksland. Entree bedraagt € 50,- per persoon en komt volledig ten goede aan de stichting. Er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar dus geeft
u zich vooraf op via m.guijt@outlook.com of via 0187-603777 (alleen dinsdag).
Dagtocht van N. Mijnders uit Melissant naar de Zwarte Markt in Winterswijk . Prijs € 32,- p.p. incl entreeprijs. Reserveren en info via:
www.nmijnders.nl of 0187-601077.
Woensdag 15 november
9.30 uur Peuterochtend in de bibliotheek, Kerkepad 11 in Middelharnis. Voorlezen, knutselen, zingen, op ontdekkingstocht in de bibliotheek voor
kinderen vanaf 2 jaar. Toegang is gratis. Aanmelden via www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de bibliotheek.
Vrijdag 17 november
Dagtocht van N. Mijnders uit Melissant naar Margriets Winterfair in de Brabanthallen in Den Bosch. € 40,- p.p. inc. Entree. Reserveren en info via:
www.nmijnders.nl of 0187-601077.
Zaterdag 18 november
De eerste Winterfair in Achthuizen met diverse eet- en drinkkramen en kramen die aansluiten op de komende festdagen. Ook is er een ijsbaan voor de
jeugd en zijn er e optredens van het Sint Adolfskoor uit Den Bommel en de Flakkeese Katsie E en Marcel S.
20.00-24.00 uur herfstbal met eigen DJ van Dancefever in MFC Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Meer info dancefever85.nl. Kaarten €
7,50. T/m 21 jaar € 1,50
20.30 uur Cabaret Max van den Burg in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 17,50. Meer info: www.houtenkaap.nl.
Woensdag 22 november
9.30 uur Peuterochtend in de bibliotheek, ’t Getij 3 in Oude-Tonge. Voorlezen, knutselen, zingen, op ontdekkingstocht in de bibliotheek voor kinderen
vanaf 2 jaar. Toegang is gratis. Aanmelden via www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de bibliotheek.
Vrijdag 24 november
20.30 uur Muziekoptreden Two guys and their guitars in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 7,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 25 november
20.00 uur Ein Deutsches Requiem uitgevoerd door kamerkoor Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wingerden in de Hervormde Kerk in Sommelsdijk.
Dagtocht van N. Mijnders uit Melissant naar Winters Amsterdam. € 27,50 p.p. reserveren en info via: www.nmijnders.nl of 0187-601077.

