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Nummer 2 (11 januari 2018)
Expositie in ’t Blaeuwe Huus
Van 1 december t/m 31 januari 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 Remonstrantse kerk
Van 7 januari tot 26 februari is de expositie ’10 jaar Reizende Dichters’ te zien aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Op zondag van 11.00 – 12.00 uur en
woensdag van 10.00-12.00 uur.
Foto expositie in het Diekhuus
Vanaf 13 januari t/m 26 februari is er een foto expositie genaamd “werkende handen “te zien in de foyer van Het Diekhuus, Hoge Zandpad 7 in
Middelharnis. Voor openingstijden zie www.hetdiekhuus.nl.
Kom schaatsen op de Brouwersdam!
Van 21 december t/m 5 februari kun je in het Informatiecentrum Grevelingen, Brouwersdam Binnenzijde 25 in Ouddorp binnen komen schaatsen. Voor
warme chocolademelk en glühwein wordt gezorgd. Het Informatiecentrum is dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur en toegang is gratis.
Vrijdag 12 januari
18.00 Chinees buffet met daarna een Chinese spreker over het Christendom in China in de Prins Maurits Scholengemeenschap in Sommelsdijk. Kosten
buffet volw. € 15,- kinderen en scholieren gereduceerd tarief.
18.30-21.30 uur trouwbeurs in de Staver, Olympiaweg in Sommelsdijk. Diverse topbedrijven uit de regio showen hun bruidsmode in het Prieel. Meer
info: www.happyweddings.nl.
20.15 uur muziek van de Sir Oliversband uit den Bommel in het Diekhuus in Middelharnis. Meer info. www.hetdiekhuus.nl.
19.30 start van de grote duivententoonstelling van P.V. De Reisduif , van Gorcumstraat in Sommelsdijk.
Zaterdag 13 januari
14.00 uur grote duivententoonstelling van P.V. De Reisduif , van Gorcumstraat in Sommelsdijk. Harald van der Kruik, de bekende radio duivenman is
aanwezig om in gesprek te gaan over de duivensport.
20.00 uur Traditioneel nieuwjaarsconcert door ‘Die Grevelinger Musikanten’ in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14 in Nieuwe Tonge. De Egerländer
muziek staat hierin centraal. Onder leiding van kapelmeester Hans Kom laten zij u weer genieten van karakteristieke, voornamelijk Tsjechische
muziek. De toegang is gratis, en u krijgt een glaasje glühwein aangeboden.
20.30 uur Hollandse avond in de Bommelstee in Den Bommel. Kaarten a € 10,- zijn te koop bij Meinster wonen en Kapsalon Bakelaar in Den Bommel.
Aan de deur zijn de kaarten € 12,50.
Zondag 14 januari
14.00-17.00 uur Lezing door kunstenaar Foke Stribos in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Thema “Abstractie, expressie en ik”. Hij vertoont
en vertelt over ‘reflectie vanuit bijbelse thema’s’ die leiden tot het abstraheren van zee- en landschappen. Kosten € 10,- incl. 1 consumptie. Opgeven
via info@houtenkaap.nl of fokestribos@gmail.com. Betaling bij aanvang lezing.
15.00 uur muziekcafé met OD Bluesband foyer Diekhuus in Middelharnis. Meer info. www.hwtdiekhuus.nl .
Woensdag 17 januari
14.00-15.30 uur kindermiddag in ’t Trefpunt, Stad aan het Haringvliet. Je kan van chocola en bloem je eigen snack maken. Kosten € 1,- per kind.
20.00 uur lezing over de Tweede Wereldoorlog bij Historische Vereniging de Motte, Raadhuisstraat 1 in Middelharnis. Leden gratis, niet leden € 3,-.
19.30 uur Filmavond met de film: “Suffragette” 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.

Donderdag 18 januari
18.00 uur poteravond in het Haegse Huus , Haagsestraat 4a in Stellendam. De pirjs is € 25,- p.p. incl. 2 drankjes. Opgeven bij Lena Moerkerk 0622315726 of d.moerkerk@hotmail.com.
Vrijdag 19 januari
18.30 uur snert avond in ’t Trefpunt, Stad aan het Haringvliet. Kosten € 7,50. Opgeven 0187-611657.

Zaterdag 20 januari
The Whisky Road Trip in de Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Toegang kost € 35,- all-inclusive; whisky, hapjes, water en stokbrood.
Reserveren kan via www.tastewhisky.nl.
19.00 uur korenavond in ’t Trefpunt in Stad aan het Haringvliet m.m.v. Popkoor Just4fun, Flakkees Piratenkoor en HappyTogether. Toegang gratis.
20.30 uur Festival Onderwater in ’t JAC, Molenweg 28 in Middelharnis. Met deze keer de rock band Charades met psychedelische grunge uit de jaren
90. Toegang € 5,- p.p.
Vrijdag 26 januari
19.00-22.30 uur Whisky aan het strand bij Werelds aan het strand, De Punt 1 in Ouddorp. Meer informatie: www.whiskyaanhetstrand.nl.
Zaterdag 27 januari
10.00-16.00 Rommelmarkt in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Zaal 6 staat vol met verkooptafels waar van alles te vinden is.
18.45 uur lichtjes parade in Oude Tonge. Vanaf 18.30 uur worden er bij Ebbe en Vloed lichtjes verkocht. De tocht duurt zo’n 45 minuten en na afloop is
er warme chocolademelk en glühwein. Meer info: www.ovot.nl.
19.00 uur zangavond van het Delta Mannen Ensemble bij de Gereformeerde Gemeente, Spaanseweg 13 in Ouddorp.
21.00 uur DJ Paul Elstak in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57a in Dirksland. Hij zal ervoor zorgen dat je knallend het nieuwjaar in gaat. Toegang
vanaf 18 jaar en ouder. Tickets zijn verkrijgbaar via 06-18088745 of 0648932181.
Zaterdag 28 januari
11.00, 12.00 of 13.00 uur OERRR Vette Vogel Dag in de speelnatuur op Tiengemeten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Vooraf aanmelden is mogelijk via
www.natuurmonumenten.nl/agenda.
Donderdag 1 februari
20.30 uur herdenkingsconcert Watersnoodramp ( 65 jaar) in de Hervormde kerk, Bosschieterstraat 2 in Stellendam waarbij de Herdenkingscantate
van Arie J. Keijzer wordt uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Jan Bezuijen. Organist Johan van Broekhoven, solozang Marlotte van Oostenbrugge,
slagwerk Cees Boelaars en Gerrit Zweerus.
Zaterdag 3 februari
10.00-15.30 workshop “haken” in de Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Er wordt een begin gemaakt met een XXL sjaal. De prijs van € 49,50 is
inclusief 5 bollen Scheepjes Coulorcrafter wol naar eigen keus, leren big label, heerlijke lunch en koffie/thee. Opgeven via 06-40394585 of
irmaklaasen@hotmail.com.
11.00 uur Kindertheater Ssst! De tijger slaapt, De toren van geluid (2+) in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 8,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Schuurfeest O.T.C. in Oude-Tonge.
20.30 uur Herdenkingsconcert Watersnoodramp ( 65 jaar) in de Hervormde kerk, Bosschieterstraat 2 in Stellendam waarbij de Herdenkingscantate
van Arie J. Keijzer wordt uitgevoerd door een projectkoor o.l.v. Jan Bezuijen. Organist Johan van Broekhoven, solozang Marlotte van Oostenbrugge,
slagwerk Cees Boelaars en Gerrit Zweerus.
Dinsdag 6 februari
20.00 uur lezing over de familie van Aerssen van Sommelsdijk bij Historische Vereniging de Motte, Raadhuisstraat 1 in Middelharnis. Leden gratis, niet
leden € 3,-.
Vrijdag 9 februari
19.30 uur Toneelvereniging “Stad” geeft haar jaarlijks voorstelling in ’t Trefpunt in Stad aan het Haringvliet. Dit jaar spelen ze de klucht “Pension van
lichte zeden” van Carl Slotboom. Kaarten a € 7,50 via Huizer 0187-845693 of Kamp. 0187-611214.
20.30 uur Kaapse Comedy Night met stand-up comedians, met o.a. Max van den Burg in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 15,-.
Meer info: www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 10 februari
Snertwandeltocht Melissant. Start vanaf Melishof, Binnenweg 59-61 in Melissant. Er is een keuze uit 3 afstanden. Meer info volgt tzt.
18.00 uur diner-bingo t.b.v. KIKA bij eetcafé Springert, Oud Nieuwlandseweg 43 , ingang Noordzeepark in Ouddorp. Kosten € 27,50 p.p. incl. 5
bingokaarten, exclusief drankjes. Aanmelden via kees@kika-goeree-overflakkee.nl of 0187-489097.

19.30 uur Toneelvereniging “Stad” geeft haar jaarlijks voorstelling in ’t Trefpunt in Stad aan het Haringvliet. Dit jaar spelen ze de klucht “Pension van
lichte zeden” van Carl Slotboom. Kaarten a € 7,50 via Huizer 0187-845693 of Kamp. 0187-611214.
Zaterdag 17 februari
15.00 uur Roofvogelshow Ruben van Maarten in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 6,50. Meer info: www.houtenkaap.nl.
20.00 uur Sir Oliversband; de big band van Goeree-Overflakkee in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 7,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Donderdag 22 februari
20.00 uur “De Overkant Klassiek OK!”, Dijkstelweg 34 in Ouddorp organiseert in samenwerking met het Belgische duo Edenwood een klassiek
concert. Kaarten a € 17,50 zijn te koop bij de VVV 0187-681789. Toegang is inclusief koffie/thee en een glas wijn na het concert. Meer info
www.deoverkantouddorp.nl.
Zaterdag 24 februari
11.00 uur Muziek voor kinderen ‘De Chocokrokodil Jeroen Schipper’ (3+) in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 12,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
11-15.00 uur Vanuit het haventje in Bommenede kun je de Grevelingen opvaren naar de Slikken van Flakkee om te zien of er zeehonden zijn. Eenmaal
op het eiland kan er met een boswachter op een excursiewagen gezocht worden naar reeën, oerossen en wilde paarden. Vergeet je verrekijker en
camera niet! De excursie is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en honden zijn niet toegestaan. Kosten zijn € 45,00 voor volwassenen en € 37,50 voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar, inclusief lunch op de Slikken. Te boeken via www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten.
20.00-24.00 uur Krokusbal van Dancefever met eigen DJ in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Kaarten € 7,50. T/m 21 jaar € 1,50. Meer
info dancefever85.nl.
Woensdag 28 februari
15.00 uur Kinderfilm ‘Toen mijn vader een struik werd’ (6+) in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 5,-. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Zondag 3 maart
11.00 uur Kindertheater ‘Gonnie en vriendjes, Jochem Jalink’ (2+) in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 8,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
20.30 uur Ladiesnight met cabaret ‘Soffasessies, Marian Mudder’ in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 17,50. Meer info:
www.houtenkaap.nl.
Vrijdag 9 maart
19.30 uur Klapstoelconcert in diverse huiskamers in Goedereede. Nadere informatie volgt nog.
Zaterdag 10 maart
8.30-12.30 uur Foto workshop abstractie in de natuur met Jan Tuns, fotograaf uit Stellendam, neemt u mee naar de Kwade Hoek om de natuur op een
andere manier te laten fotograferen. Vertrek vanaf de parkeerplaats van Natuurmonumenten Oostdijkseweg 107 in Goedereede. Basiskennis over
fotografie en de instellingen van uw camera is handig maar niet noodzakelijk. Nadere informatie en inschrijven: www.jantunsfotografie.com.
Dinsdag 13 maart
20.00 uur lezing over de Noordzee als schatkamer voor paleontologie en archeologie bij Historische Vereniging de Motte, Raadhuisstraat 1 in
Middelharnis. Leden gratis, niet leden € 3,-.

