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Expositie in het Blaeuwe Huus/ VVV kantoor Bosweg 2 in Ouddorp
Tot 31 maart is de foto expositie flamingo’s van Ingrit Raven 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 ” Iconische vrouwen” in de Overkant
Centraal staan de vrouwportretten van Annejole Jacobs- de Jong. O.a. is een beeld van koningin Maxima te zien waarmee zij in 2009 een landelijke
wedstrijd won. Meer info: www.deoverkantouddorp.nl.
Expositie Ellen Scheuller in galerie ‘In d’Egelantier’
Van woensdag 7 maart tot en met zaterdag 14 april is het werk van Ellen Scheuller te zien. Woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur. Spuistraat
2 (ingang Oostdijk 13) in Middelharnis.
Expositie “Kijk op wonen” in de Remonstrantse kerk Sommelsdijk t/m 2 mei.
Leden van de keramiekgroep ‘Steengoed’ hebben diverse bouwwerken gemaakt. Wilma Schrier heeft hierbij passende omgevingsfoto’s gemaakt. De
expositie is op zondagen na de kerkdienst vanaf ong. 11.00 tot 12.00 uur te zien en op woensdag van 10.00-12.00uur. Op andere momenten kunt u
altijd even aanbellen bij de familie Schrier boven de kerk, Voorstraat 35.
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.
Toneelvereniging De Klokkedieven treedt weer op in maart 2018
En wel met het stuk “’t Ei van Columbus” van auteur Hans van Wijngaarden. De speeldata in Partycentrum Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede
zijn: 2 en 3 maart, 9 en 10 maart, 16 en 17 maart, 22, 23 en 24 maart. Kaarten € 10,- per stuk. Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Kaartverkoop
o.a. bij VVV Goeree-Overflakkee in Ouddorp.
Apenkoppen gezocht
14.00-16.00 uur. Iedere woensdagmiddag vanaf 7 maart kunnen kinderen van 4 t/m 10 jaar ( tot 6 jaar onder begeleiding) naar de Houten Kaap op
Landalpark Ouddorp Duin komen voor knutselworkshops, film, theaterlessen, schminken enz. Deelname ‘Houten Aap’€ 5,- incl .limonade en iets
lekkers. Opgeven via info@houtenkaap.nl.
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
Waterpoortloop vanuit Ooltgensplaat. 110 km, 80 km, 40 km en 20 km. De afstanden 110 en 80 km zijn al vol maar voor de 40 en 20 km kunnen de
lopers zich bij de start melden. (40km tussen 9.00 en 9.30u en 20km tussen 10.00 en 11.30u). Meer info www.waterpoortloop.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 gereserveerd worden.
19.30 uur toneelgroep “Kant nog wal” speelt “Dolle Beestenboel” geschreven door Henk Roede in de wijkgebouw de Zwaluw, Sperwer 55 in
Sommelsdijk. Kaarten via www.facebook.nl/kantnochwal of 0187-652543.
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.
19.30 uur toneelgroep “Kant nog wal” speelt “Dolle Beestenboel” geschreven door Henk Roede in de wijkgebouw de Zwaluw, Sperwer 55 in
Sommelsdijk. Kaarten via www.facebook.nl/kantnochwal of 0187-652543.
19.30 uur houdt het slagwerkensemble van muziekvereniging Apollo het jaarlijks concert in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Toegang gratis.
20.15 uur feestje met Eddy Zoëy en zijn band in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. Eddy neemt je mee op reis van Boudewijn de
Groot tot Lil’Kleine. Reserveren via www.hetdiekhuus.nl. a € 18,-. Gaat helaas niet door.
21.00-02.00 uur Back to the 80/90's met dj Jan Looij in de Melishof, Binnenweg 59-61 in Melissant. Gezellige terug naar de jaren 80/90 voor iedereen
vanaf 18 jaar. Kom in stijl gekleed. Toegang is € 12,50 p.p.

Zondag 11 maart
Workshop taxidermie bij A seal, Haringvlietplein 3a in Stellendam. Redney Hille zal naar aanleiding van het thema “Verdwaald” opgezette vogels en
andere dieren tonen en bespreken. Ook geeft hij een demonstratie. Meer info: www.aseal.nl.
15.00-17.00 uur Muziekcafé in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Blues en rootsband Champagne Charlie treed op. Toegangskaarten à
€9,00 zijn verkrijgbaar via www.hetdiekhuus.nl.
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,-.
Donderdag en vrijdag 15 en 16 maart
20.00 uur Jubileumconcert van gospelkoor ‘Per Amore’ o.l.v. Ad de Joode in de Hervormde Kerk, Ring 15 in Middelharnis m.m.v. zandkunstenaar Gert van
de Vijver. Kaarten € 12,50 volw., € 10,- kind. Voor verkoopadressen ga naar www.per-amore.nl.
Donderdag 15 maart
18.00-21.00 uur Trend Consumentenbeurs, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Ruim 35 stands met de nieuwste consumentenartikelen. Toegang is gratis.
Vrijdag 16 maart
14.00-21.00 uur Trend Consumentenbeurs, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Ruim 35 stands met de nieuwste consumentenartikelen. Toegang is gratis.
19.45 uur 4Koren Lenteconcert in de Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Iedereen is van harte welkom op deze avond, de toegangsprijs is
€7,50.
20.15 uur toneelgroep Stad speelt “Pension van lichte zeden” o.b.v. Carl Slotboom in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. Kaarten a €
9,- via www.hetdiekhuus.nl.
20.30 uur Komisch muziektheater ‘Verplicht spelen, Herman in een bakje geitenkwart’ in de Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Toegang is € 17,50.
Meer info: www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 17 maart
Workshop taxidermie bij A seal, Haringvlietplein 3a in Stellendam. Redney Hille zal naar aanleiding van het thema “Verdwaald” opgezette vogels en
andere dieren tonn en bespreken. Ook geeft hij een demonstratie. Meer info: www.aseal.nl.
10.00-16.00 uur lentemarkt in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Verschillende kramen met cadeautjes, crea-artikelen,
kaarsen, FM spullen, sieraden kleding. Ontvangst met koffie of thee met kruukplaetje. Ook is er een klein wellness aanbond. Meer info:
m.kieviet@zijngo.nl.
10.00-16.30 uur Trend Consumentenbeurs, Dorpstienden 4 in Ouddorp. Ruim 35 stands met de nieuwste consumentenartikelen. Toegang is gratis.
19.30 uur uitvoering van de Johannes 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.
19.30-21.30 uur donkerwandeling van Natuurmonumenten in de Oostduinen bij Goedereede. Start Hondsweg 27. Kosten € 10,- p.p., leden € 7,- € 8,- en
€ 5,- kinderen. Opgeven via www.natuurmonumenten.nl./agenda.
20.00 uur Arthuro in ’t Trefpunt, Oranjelaan 14 in Stad aan ’t Haringvliet. Een muzikale avond waarbij de voetjes van de vloer zullen gaan. Kaarten à
€7,50 zijn verkrijgbaar aan de deur.
Zaterdag 24 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.
19.00 uur Paasconcert Urker visserskoor Crescendo in de Rehobôthkerk in Middelharnis. Kaarten € 7,50 en in de voorverkoop bij kwekerij “De halve
maan”, Panksdijkje 2 in Sommelsdijk voor € 6,-.
19.30 uur concert van het Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinand Struik en het Stellendamse Mannenkoor Door eendracht verbonden in de
Hersteld Hervormde Kerk in Ouddorp. Entree gratis, collecte voor Stephanos.
Zaterdag 24 maart
13.00-16.00 uur workshop macramé door Annelies Taale bij Jouw Markt Kraam in Ouddorp. Je gaat naar huis met een macramé rond een fles. Kosten
€ 12,50 incl. materiaal, naslagwerk en koffie/thee met iets lekkers. Opgeven via Jouw Marktkraam Ouddorp of 06-40884532.
Zondag 25 maart
20.00- 21.00 uur Engelstalige Passie, The Crusifixion uitgevoerd door het Oecumenisch koor Goeree-Overflakkee en Maascantorij o.l.v. Henk
Oosthoek in de Katholieke Kerk O.L.V. Hemelvaart in Oude Tonge.
Zaterdag 31 maart
13.00-16.00 uur Paasactie voor alle kinderen in het City Center van Middelharnis met o.a. de Vlindervriendjes die kinderen omtoveren tot Paashaasjes
of andere figuren. Ook kunnen de kinderen een chocolade ei ophalen.

Donderdag 29 maart
19.00 uur workshop Paasschikking maken in Verenigingsgebouw Oostdam, Jonkoenstraat 1 in Goedereede. Graag eigen schaar meenemen. Kosten € 22,50
p.p. incl. materialen. Opgeven tot 26 maart via oostdam@sr-go.nl of 0187-492321.
Maandag 2 april
Kijk bij de boer. Meer info: kijk bij de boer.nl.
Zaterdag 7 april
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.
13.00-16.00 uur ‘Oude liefde roest niet’ toernooi & reünie in sporthal Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp. De organiserende verenigingen De
Kriekel, De Krammer en het Racket team hopen alle (oud)spelers weer eens op de baan te krijgen. Iedereen wordt gemixt ingedeeld en er worden
partijtjes van 8 of 30 minuten gebadmintond. Inschrijven kan t/m 24 maart a.s. via info@dekriekel.nl of op Facebook.
Boogie Wonderland 21+ The ultimate ‘70/’80’s party in de Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk. Stil staan is op deze avond geen optie! Koop je kaart
via www.destaver.nl.
Zaterdag 14 april
13.00 uur komt de Vliegende Speeldoos in de Doopsgezinde kerk in Ouddorp. Dit is een theatergezelschap dat basisschoolkinderen( groep 3/8) in 1
dag een musical kunnen laten instuderen. Opgeven via vliegendespeeldoosdgo@hotmail.com. Meedoen is gratis. De voostelling begint om 19.00 uur.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 april
Flakkeese Dagen. Jaarlijks popfestival in Jailhouse, Molenweg 28 in Middelharnis. Meer info: http://www.popstichtingjailhouse.nl.
Zaterdag 14 april
e
8.00 uur 7 tulpenwandeltocht met start en finish aan de Oostplaatseweg in Middelharnis. De te wandelen afstanden zijn 10, 17/5, 25 en 40 km. Meer info
via www.facebook.com/tulpenwandeltocht en www.avflakkee.
19.00 uur voorjaarsconcert van kinderkoor “de Jonge Lofstem” o.l.v. Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet in de Hervormde ker in Sommelsdijk.
Zaterdag 21 april
11.00 uur eerste Rotary GO Rally t.b.v. aankleding van balkon meubilair en plantenbakken voor de woonvoorziening De Westplaat van Sjaloom Zorg. Er
kan meegedaan worden met “gewone” auto’s of vintage of klassieke auto. Een equipe bestaat uit een auto met bijrijder. Start op het parkeerterrein van
Tieleman keukens in Middelharnis. Meer info: www.rotary.nl/goeree-overflakkee.
Woensdag 25 april
18.30-20.30 uur ladies night bij Jouw Markt Kraam Westelijke Achterweg 33 in Middelharnis.

