Bosweg 2, 3253 XA, Ouddorp, T: 0187-681789, E: info@vvvgoeree-overflakkee.nl
Bekijk alle evenementen op www.vvvgoeree-overflakkee.nl/evenementen

Nummer 48 (30 november 2017)
Expositie in ’t Blaeuwe Huus
Van 1 december t/m 31 december is de expositie van Artelly te zien in ’t Blaeuwe Huus, Bosweg 2 in Ouddorp. Artelly maakt prachtige sjaals,
handmofjes, tassen, sloffen en grote kussens van kleurrijk vilt en natuurlijke schapenwol. 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.
Expositie in De Houten Kaap
Van 3 december t/m 1 februari 2018 is de expositie van KunstPlus (Foke Stribos en Ivo Teuwen) te zien in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg
28 in Ouddorp.
Expositie in de Overkant
(bijna) iedere zaterdag open bel anders 06-53771805. Nu is er een expositie van Lenie van den Bulk met zowel sieraden als schilderijen. Galerie de
Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. De expositie is te zien t/m zaterdag 6 januari 2018.
Expositie “Biblia Sacra” in Remonstrantse kerk.
Van 4 november t/m 3 januari is deze expositie te zien aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Op zondag van 11.00 – 12.00 uur en woensdag van 10.0012.00 uur.
Expositie cursisten van Elsa van der Wal
T/m 17 december a.s. 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.
Film in het Diekhuus
Het filmseizoen is weer gestart in Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Kijk voor het actuele programma op www.hetdiekhuus.nl.
Donderdag 30 november
20.00 uur Het klassieke operagezelschap Opera Familia verzorgt een optreden tijdens de 6e editie van de Culturele week in Ooltgensplaat, MFC ’t
Centrum, Weesmolenstraat 12. De afgelopen jaren reisden zij met hun avondvullende theatershow langs de bekende theaters. Ondersteund door
Shantykoor ‘Op Volle Kracht’. Voor, na en in de pauze zullen de Plaetse ‘Harssies’ acte de presence geven. Kaarten a € 12,50 zijn in de voorverkoop te
koop te verkrijgen bij MFC ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. 0187-631502. Tabakswinkel A. Visser, Middelharnis 0187-482474. Meer
info www.eventsooltgensplaat.nl.
Vrijdag 1 december
Psst, niet verder vertellen hoor maar de Sint slaapt op Strandresort Ouddorp Duin in bungalow 503. Als je door het raam kijkt zie je dat hij daar slaapt.
Tenminste als hij niet ergens op bezoek is. Met zo’n bijzondere gast moeten er wel activiteiten georganiseerd worden voor alle kinderen uit de buurt.
Zoals een Pietenontbijt, Sinterklaasfeest en kindervoorstelling op 2 en 3 december.
15.30-20.00 uur verkoping rondom De Poort in Melissant van allerlei etenswaren zoals gebakken vis, rollades, erwtensoep enz.
20.15 uur Voorstelling ‘Klussen’ in de theaterzaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Gespeeld door Arie Koomen & Edo Brunner.
Kaarten à € 17,50 (aan de deur € 18,50) zijn te reserveren via www.hetdiekhuus.nl.
20.45 uur Rock and Roll band Vezpa in MFC ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. Deze energieke band neemt je mee op reis naar de
aanstekelijk popmuziek van de jaren ’50 en ’60. De zaal is open vanaf 20.00 uur. Tickets verkrijgbaar via www.eventsooltgensplaat.nl.
Zaterdag 2 december
9.00 uur Pietenontbijt buffet in Restaurant Bij Marc op Strandresort Ouddorp Duin aan de Westerweg 18 in Ouddorp. € 6,95 voor kinderen,
volwassenen € 9,95. Opgeven via 0187-745410 of info@bijmarc.nl.
10.30-12.00 uur wordt er in strandtheater Houten Kaap op Strandresort Ouddorp Duin met de Pieten gedanst, gezongen, geschminkt, spelletjes
gedaan en chocoladeletters gemaakt.
19.30 uur Kerkconcert met samenzang en medewerking van Thijs van Leer, op de dwarsluit en Bovenstemgroep Mannenzang Goeree-Overflakkee
o.l.v. Corné de Geus. Dit in de Hervormde kerk van Dirksland. De toegang is € 12,50. De opbrengst van dit concert is ten behoeve van de zorg voor
dementerende bejaarden in de woongroepen van Curamare.
20.00 uur het 66e Bachconcert in de Grote kerk in Middelharnis, Ring 15. Paul Kieviet speelt behalve op het Leeflang orgel ook het Fama en
Raadgever koororgel. Uitgangspunt van de avond zijn dit keer Lutherliederen voor Advent en Kerst. Toegang is uw gift aan de uitgang.

20.45 uur John Diva & Session XL, Vette stadionrock uit de USA én de beste coverband van Nederland, samen in MFC ’t Centrum, Weesmolenstraat 12
in Ooltgensplaat. Kaarten €17,50 per stuk. Meer info www.eventsooltgensplaat.nl.
Zondag 3 december
11.00 uur Kindertheater ‘Aadje Piraatje Sinterklaas’ (2+) in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 8,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Maandag 4 december
19.30 uur Kerstworkshop ´Krans op stro´ bij Pluktuin Bloemenliefde, Hazersweg 56 in Ouddorp. Mooi voor aan de deur/schouw/muur of gewoon
gezellig op tafel. De kosten bedragen € 22,50 p.p. Reserveren via wilma.tanis@gmail.com of 0187-663373.
Donderdag 7 december
13.30 uur Kerstworkshop ´Krans op stro´ bij Pluktuin Bloemenliefde, Hazersweg 56 in Ouddorp. Mooi voor aan de deur/schouw/muur of gewoon
gezellig op tafel. De kosten bedragen € 22,50 p.p. Reserveren via wilma.tanis@gmail.com of 0187-663373.
Vrijdag 8 december
19.30 uur Kerstconcert van Jong Dameskoor Shira o.l.v. Peter Wildeman en m.m.v. Kinderkoor Kadosj en Mannenensemble Goeree in de Hervormde
kerk in Middelharnis. Kaarten a € 7,50 via www.peterwildeman.nl of bij de ingang. Kerk open vanaf 19.00 uur.
20.00 uur Consort of Voices brengt Italiaanse barokmuziek in de Toren van Goedereede, Kerkpad 9. Kaarten reserveren via www.consortofvoices.nl.
20.00 uur Filmavond WO2GO: Zwarte Soldaten. De Poort, Voorstraat 14 in Melissant. De zaal is open om 19.30 uur. Er wordt begonnen met een
inleiding door Johan van Doorn, daarna zal de documentaire gekeken worden. Entree is gratis, reserveren verplicht. info@wo2go.nl of 06-51859641.
Vrijdag 8 en zaterdag 9 december
Vrijdag van 13.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 beurs over duurzaamheid en innovatie in Recreatiecentrum de Staver, Olympiaweg 32 in
Sommelsdijk. Goeree-Overflakkee loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Het eiland is in 2020 energie neutraal. Op de beurs op al
uw (duurzame) vragen zoals bijvoorbeeld: Hoe wek ik zelf energie op? Hoe kan ik energie besparen? Enz.
Zaterdag 9 december
13.00 uur Kerstmarkt in de Voorstraat in Ooltgensplaat. Een gevarieerd aanbod van handgemaakte sieraden, kleding, poppenkleding, Kerstspullen en
decoraties. Ook zijn er poffertjes ,broodjes beenham, friet enz. Meer info info@experiaevents.nl.
15.00 uur Kerstconcert met Urker MANS formatie o.l.v. Martin Mans en m.m.v. Mark Brandwijk op orgel en piano. Locatie: Hervormde Kerk Ring 2 in
Dirksland. Toegang € 17,50 online € 16,-. Leden PCOB/KBO/ANBO € 13,-. Reserveren via www.martinmans.nl of 06-25391903. Voorverkoop: Boeken en
Muziek Van der Boom, Voorstraat 41 in Sommelsdijk.
17.00 uur Darttoernooi bij v.v. Den Bommel, Hogeweg 1a in Den Bommel. Inschrijven vooraf kost € 7,50 via Dirkjan.bijl@gmail.com (aan de deur
inschrijven € 10,-).
19.30 uur Winterconcert Muziekvereniging Amicitia in de Rabobankzaal van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. De zaal is open vanaf
19.00 uur en de toegang is gratis.
20.30 uur Komisch muziektheater ‘Piepschuim’ in De Houten Kaap (Ouddorp Duin), Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang € 17,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Zondag 10 december
15.00 uur MuziekCafé in de foyer van Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Deze middag speelt de band Toeval. Entree €9,00 p.p.,
kinderen tot 12 jaar €4,50. www.hetdiekhuus.nl.
Maandag 11 december
19.30 uur Kerststuk maken bij Pluktuin Bloemenliefde, Hazersweg 56 in Ouddorp. U mag uw eigen pot/mand/schaal meebrengen. De kosten bedragen
€ 15,00 p.p. (excl. Ondergrond).
Donderdag 14 december
Dagtocht van N. Mijnders uit Melissant naar de Kerstmarkt in de Gemeentegrotten van Valkenburg. € 42p.p. incl. entree. Reserveren en info via:
www.nmijnders.nl of 0187-601077.
13.30 uur Kerststuk maken bij Pluktuin Bloemenliefde, Hazersweg 56 in Ouddorp. U mag uw eigen pot/mand/schaal meebrengen. De kosten bedragen
€ 15,00 p.p. (excl. Ondergrond).
20.00 uur Kerstconcert door Lucas Kramer in de Hervormde Kerk, Kerkring 1 in Oude-Tonge. Entree is € 5,-.
Vrijdag 15 december
19.30 uur Kerstconcert Sursum Corda in de Ned. Herv. Kerk aan de Ring in Dirksland. Toegang is vrij.
20.00-0.00 uur Tienerkerstparty in de Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk. Galafeest voor tieners tussen 12 en 18 jaar. Voorverkoop €12,50 (Ever
Jeans, Staver, Edudelta Langeweg Middelharnis of online. Aan de deur €15,00. Meer info www.tienerkerstparty.nl.

Zaterdag 16 december
19.00 uur 10e Kerstvolkszang in de Hervormde Kerk, Kerkring 29 in Nieuwe-Tonge. Het programma bestaat uit bekende en geliefde Kerstliederen.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
19.00 uur Kerstconcert van kinderkoor De Jonge Lofstem o.l.v. Nelleke van Wijngaarden en Leny Kieviet in de Hervormde Kerk in Middelharnis.
21.00 GO Dance in the snow t.b.v. sichting ‘Make a wish’. Een winterse kersteditie in de Victoriahal, Philipshoofjesweg in Dirksland. Mega live band
‘Driftkickers’en DJ-duo ‘Touched’ zorgen voor swingende muziek. Kom in een foute winterse outfit of glamoureuze galakleding. Kaartverkoop
https://wetickets.nl/shop/1467/go-dance-in-the-snow.html.
21.00-02.00 uur Let’s Go Retro! In de Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk. Een ouderwets gezellig avondje met als opening een zangtrio en daarna
2 DJ’s die zorgen voor een veelbelovende avond. Georganiseerd door Happy Music. Minimale leeftijd is 25 jaar, kaarten €7,50 per stuk o.a. verkrijgbaar
via www.happymusic.nl.
Zondag 17 december
16.30-18.30 uur Kinderkersttocht “Van Nazareth naar Betlehem” Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Start vanaf de Exoduskerk, Langeweg 97a in
Sommelsdijk, afsluiting op het DIekhuusplein, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Opgeven via kinderkersttocht@groen-support.nl ovv naam,
leeftijd, aantal begeleiders en telefoonnummer of via 0187602475.
Maandag 18 december
19.30 uur Kerststuk maken bij Pluktuin Bloemenliefde, Hazersweg 56 in Ouddorp. U mag uw eigen pot/mand/schaal meebrengen. De kosten bedragen
€ 15,00 p.p. (excl. Ondergrond).
Woensdag 20 december
13.30 uur Kinderworkshop bij Pluktuin Bloemenliefde, Hazersweg 56 in Ouddorp. De kosten bedragen € 7,50 p.p.
Vrijdag 22 december
In de avond een optreden van zandkunstenares Rosa van der Vijver, de dochter van de landelijk bekende Gert van der Vijver, op het terrein van DVV
09 aan de Hondsgalgweg 1b in Dirksland. Organisator is de Hervormde kerk in Dirksland die mede met Rosa’s optreden , een engelenkoor en een
optreden van Amicitia het Kerstverhaal onder de aandacht te brengen. Na afloop is er in de kantine warme chocolademelk.
20.15 uur Johan Goossens speelt de Try-out van zijn nieuwe voorstelling VLAM in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Kaarten zijn te
reserveren via www.hetdiekhuus.nl. €15,00 in de voorverkoop, €16,00 aan de kassa.
Zaterdag 23 december
19.00 & 21.00 uur Kamerkoor Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wijgerden verzorgt een sfeervol kerstconcert in de Toren van Goedereede, nadere info
volgt t.z.t.

