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Expositie in het Blaeuwe Huus/ VVV kantoor Bosweg 2 in Ouddorp
Tot 28 februari is de foto expositie van Aren Admiraal te zien. Het VVV kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en op
zaterdag van 9.00-16.00 uur.
Expositie “5 jaar Kunst” in de Overkant
De kunstenaarsorganisatie KunstPlus bestaat 5 jaar en viert dat met een expositie in de Overkant, Dijkstelweg 34 in Ouddorp. Elke zaterdag van 11.00
tot 16.30 uur geopend. Meer info: www.deoverkantouddorp.nl.
Films in het Diekhuus
Het Diekhuus , Beneden Zandweg 7 in Middelharnis vertoont op regelmatige basis diverse films. Kijk voor het actuele aanbod op
www.hetdiekhuus.nl.
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.
Donderdag 1 -, vrijdag 2- en zaterdag 3 februari en dan maandag 5- tot en met vrijdag 9 februari
Is er een po-up museum naar aanleiding van de Watersnoodramp van 1953, Voorstraat 15 in Oude-Tonge. Openingstijden: 1 februari, 13.00-17.00 uur en
19.00-20.00 uur. 2 -3 februari 11.00-17.00 uur en dan vanaf 5- tot en met 9 februari van 11.00-17.00 uur.
Woensdag 7 februari tot nader order
Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee Kerkstraat 4-12 in Sommelsdijk heeft een expositie met de nieuwste VR- technieken over de Watersnoodramp
van 1953. Voor meer informatie en openingstijden: www.streekmuseum.nl.
Donderdag 8 februari
20.00 uur natuurfoto presentatie van Erwin van Laar over de kerkuil op Goeree-Overflakkee in de Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Entree voor
leden NLGO gratis, niet leden € 5,-. Opgeven verplicht via www.nlgo.nl.
19.30 uur Cursus ‘Ouddorp voor beginners’ (en gevorderden) in bibliotheek Ouddorp samen met Museum Ouddorp, Raadhuisstraat 4 in Ouddorp. De
cursus bestaat uit 5 cursusavonden. Toegang € 35,- en € 25,- voor leden van de bibliotheek/donateurs van Museum Ouddorp. Meer info:
www.leerenbeleef.nl.
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.
Vrijdag 9- en zaterdag 10 februari
1730 uur op vrijdag en zaterdag vanaf 9.00 uur 6e editie Deltarent Open Darts toernooi in de Bommelstee, Schaapsweg 34 in Den Bommel. Meer info:
www.dartshopkattestaart.nl.
Zaterdag 10 februari
Snertwandeling vanuit verenigingsgebouw Melishof, Binnenweg 61 in Melissant. Je kunt kiezen uit 6,5/17/29 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.
Deelname kost voor volwassenen € 5,- en voor kinderen € 2,50. Uiterlijke tijd van binnenkomst is 15.30 uur.
9.00-12.00 uur Snuffelschuur Alles Wisselt aan de Van Weelstraat 1 in Ooltgensplaat is geopend. U vindt hier boeken, kringloopspullen, curiosa en
antiek.
10.00-1500 uur Voorjaarsmarkt bij Wooncentrum Geldershof, Poldersweegje 2 in Dirksland. Diverse kramen met voorjaarsartikelen en vele lekkernijen.

12.30 uur 24e Schipper Elekctro Grevelingencross bij Paviljoen Meerzicht, Strandweg 4 in Bruinisse. Voorinschrijven is mogelijk t/m 8 februari via
www.inschrijvenzeeland.nl. Meer info: www.avflakkee.nl.
14.00-15.00 uur lezing “Schatten van Florence” door Esther Kranendonk, docent kunstgeschiedenis in de bibliotheek in Middelharnis in het kader van
de geplande kunstreis van 15-20 april a.s. Aanmelden via de bibliotheek of via info@kunstreis.eu. Kosten € 2,50 p.p.
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.
20.00 uur 67e Bach “met de Franse slag“ concert door Paul Kieviet in de Grote Kerk in Middelharnis, naar aanleiding van het 350 e geboortejaar van
de Frans-barokke componist François Couperin voor wie Bach veel waardering had.
Dinsdag 13 februari
19.30-21.30 uur KCE Goeree-Overflakkee organiseert een lezing over Jan van Os uit Middelharnis, Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Deelname kost €5,00
per persoon incl. 1 consumptie. Aanmelden via infokcego@gmail.com.
Donderdag 15 februari
19.30 uur lezing met beelden over de kruisweg in aanloop naar de Stille Week door Ruud Bartlema in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk.
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.
20.15 uur The Science Battle in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. Alle antwoorden op niet gestelde vragen. Reserveringen a € 15,50
via www,hetdiekhuus.nl.
Maandag 19 februari
14.00 uur lezing met dia show van wereldreiziger Kees Terlouw over het Cuba voordat de grote veranderingen plaatsvonden. De lezing wordt
gehouden in verenigingsgebouw De Hoeksteen, Ring 18 in Middelharnis. Entree € 2,- p.p.
Dinsdag 20 februari
19.30 uur “Collegetour” met de getalenteerde, van Goeree-Overflakkee afkomstige auteur Maarten van der Graaf in de Rabobankzaal van het
Diekhuus in Middelharnis . Hij wordt geinterviewd door de docent Nederland aan het RGO Wim Mastenbroek. Reserveren via www.leerenbeleef.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.
Vrijdag 23 februari
20.00 uur Voorstelling Dichter bij muziek met schrijversduo Miranda Scholts en Tim Grinwis in de foyer van het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in
Middelharnis. De entree bedraagt € 5,00 p.p. en reserveren kan via www.dichterbijmuziek.nl of 06-46316345.
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.
11.00-15.00 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
10.00-16.00 uur slagwerkdag in de Melishof in Melissant. Er wordt aandacht besteed aan Zuid-Amerikaans slagwerk. Drie docenten geven les en aan
het eind van de middag wordt er een eindpresentatie gedaan.
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. Door betaling van € 25,- aan de balie in de Toren van Goedereede kunt u op 4
locaties de uitvoeringen bijwonen. Op een van de locaties krijgt u een consumptie. Zaterdag 17 februari vanaf 12.00 uur kan er via de website
www.klapstoelconcert.nl.
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,-.
Zaterdag 17 maart
19.30 uur uitvoering van de Johannis Passion van Johan Sebastian Bach door Vocaal Ensemble Magnificat in de Hervormde Kerk, Ring in
Middelharnis. Kaarten a € 22,50 bestellen via www.kamerkoormagnificat.nl.

