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Expositie in het Blaeuwe Huus/ VVV kantoor
Tot en met 28 april is er een expositie van mevrouw Annelies Snijders te zien in het VVV-kantoor, Bosweg 2 in Ouddorp. Geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.00-16.00 uur (uitgezonderd feestdagen).
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.
Expositie in Atelier Havenhoofd 1 in Middelharnis
Heel de maand april is er werk te zien van Marius Westrate uit Wemeldinge met maritieme objecten en collages. Openingstijden: woensdag en
donderdag 12.30-16.30 uur. Vrijdag en zaterdag 9.30-12.30 uur.
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.
Zondag 8 april
15.00 uur Laatste MuziekCafé met Rudy de Queljoe van het seizoen in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Entree is € 5,-, voor kinderen
tot 12 jaar € 12,50.
Dinsdag 10 april
19.30 uur diavoorstelling over India en Nepal door Kees Terlouw in de Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 april
Flakkeese Dagen in de tent aan de Edison in Middelharnis. De Flakkeese Dagen is het langst bestaande en bekendste jaarlijkse popfestival op GoereeOverflakkee en daarmee het belangrijkste evenement van de popstichting Jailhouse.
Zaterdag 14 april
8.00 uur 7e Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet. Er zijn routes uitgezet van 10, 17,5, 25 en 40
km. Start vanaf AV Flakkee, Oostplaatseweg 19 in Middelharnis. Meer info: www.avflakkee.nl. www.facebook.com/tulpenwandeltocht. Ook kunt u de
route van 25 km. fietsen. Start tussen 13.00 -14.00 uur. Inschrijfgeld voor zowel de wandel- als fietstocht is € 3,50. De opbrengst gaat naar diverse
goede doelen op Goeree-Overflakkee.
9.00-13.00 uur Fotografieworkshop incl. bespreking en nabewerking door Foto Hameeteman, o.l.v. vakfotograaf Marja Bodt leert u mooie foto’s te
maken. Hiervoor is kennis van uw camera wel gewenst. Vandaag is het thema: insecten en bloemen. Kosten € 60,00 p.p. (incl. instructiemateriaal).
Aanmelden via 06-18266309, in de winkel van Foto Hameeteman Ouddorp of via de website www.ses-cursus.com. Doorgang bij voldoende
aanmeldingen.
9-00-14.00 uur Rommelmarkt in en rond de Gereformeerde kerk, van Weelstraat 1 in Ooltgensplaat. U knut geredschap laten slijpen en aan de
inwendige mens is ook gedacht.
9.00-15.30 uur Hôôdse Marktdag in Goedereede-Havenhoofd. Leuke rommel en lekker eten!
9.30-16.00 uur Oase-fair ten bate van Diaconaal gastenhuis De Oase op het terrein van Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27 in Ouddorp.
10.00-13.00 uur Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk, Kerkhoflaan 4 in Stellendam.

KNHS dressuur/vaardigheid mennen, tevens hobby klasse bij PSC De Dijkgraaf, Hofdijksweg 48 in Ouddorp.
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.
19.00 uur Voorjaarsconcert van kinderkoor “de Jonge Lofstem” o.l.v. Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet in de Hervormde kerk in Sommelsdijk.
19.00 uur Uitvoering musical ‘Mozes’ door de Vliegende Speeldoos in de kerk van de Doopsgezinde gemeente, Dorpstienden 4 in Ouddorp.
Flakkeese Dagen in Middelharnis (zie 13 april).
Zondag 15 april
10.00-12.00 uur Weidevogelexcursie in het Volgerland. Ga mee wandelen en geniet van de vogelrijkdom. Meer info en reserveren via
www.natuurmonumenten.nl/activiteiten of aan de balie van VVV Goeree-Overflakkee.
Maandag 16 april
19.00-21.00 uur freestyle Handletteren in de bibliotheek, Kerkepad 11 in Middelharnis. Handletteren is het schrijven van mooie letters en kleine
tekeningen op b.v. kaarten en posters. € 7,50 en € 6,50 voor biebleden.
Dinsdag 17 april
19.00-22.00 uur Creatieve avond “Goeree Creatief” in Partycentrum Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede. U bent van harte welkom met uw
eigen handwerk. Kosten € 1,- p.p.
Woensdag 18 april
19.30 uur Filmavond met de film: ‘Jackie’ 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 19 april
19.30 uur Muzikaal theater in het Haegse Huus, Haagsestraat 4a in Stellendam. Deze feestavond voor de ouderenvereniging G-O kost € 10,- voor leden
en € 15,- voor niet-leden. Verplicht vooraf aanmelden voor 10 april a.s. bij mevrouw Breeman 0187-484559/06-13058237.
Zaterdag 21 april
9.00-16.00 uur Buutenhavenmarkt op het terrein naast visafslag (buitenhaven) in Stellendam. Sfeervolle rommelmarkt in maritieme sfeer met ruim
45 kramen. Ook voor de inwendige mens is gedacht in de vorm van o.a. oliebollen, kaas, groente en fruit. Ook modelbouwboten aanwezig. Voor de
kinderen is er een springkussen, schiettent en nog veel meer. Toegang is gratis. Org. Activiteitencomm. Hersteld Herv. Gem. Stellendam.
9.00-17.00 uur Lentefair bij Landwinkel ’t Zand, Lageweg 6 in Den Bommel. Landwinkel ’t Zand bestaat 10 jaar en vieren dit met een gezellige fair!
10.00-15.00 uur open golfdag bij Golfclub Roxenisse , Bouwdijk 7b in Melissant. Heb je nog nooit gegolfd en zou je willen ervaren hoe leuk dit is? Dan is
dit je kans. Aanmelden via 0187-605060.
Opening surfschool SurfKaravaan Ouddorp bij strandpaviljoen C-side, strand t’ Flaauwe Werk 1 in Ouddorp. ’s Middags worden er verschillende
surflessen en strandactiviteiten georganiseerd en ’s avonds kan er gebarbecued worden met als afsluiting een feest.
10.00-15.00 uur Open Golfdag op golfbaan Catharinenburg, Bouwdijk 9 in Melissant. Toegang is gratis.
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.
Oranjefeessie Dorpstienden
20.30 uur Bingo in de horeca van De Klepperstee, Vrijheidsweg 1 in Ouddorp. Win mooie prijzen tijdens de gezellige bingoavond! Deelname kost € 15,voor 9 speelrondes.

Zondag 22 april
10.30-15.00 uur Wandelingen van 5, 10 en 15 km en excursie (om 14.00 uur) vanuit Camping ’t Vogelnest, Oostmoerse Scheidweg 2 in Stad a/h
Haringvliet. Deelname is € 2,- en kinderen t/m 12 jaar betalen € 0,50.
GO Pink voor Nancy; een sportdag bij v.v. Fios in Achthuizen. Deelname tot 11 jaar is € 2,50 en vanaf 11 jaar € 5,-. Aanmelden kan via
gopinkvoornancy@gmail.com.
Woensdag 25 april
18.30-20.30 uur ladies night bij Jouw Markt Kraam Westelijke Achterweg 33 in Middelharnis.
Donderdag 26 april
20.00 uur Concert van het duo Eleonore Pameijer & Ralph Rousseau in ‘de Overkant’, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Een aanstekelijk concert met fluit en
Viola da gamba. Kaarten zijn à € 17,50 verkrijgbaar aan de balie bij VVV Goeree-Overflakkee.
Vrijdag 27 april
9.00-22.00 uur Koningsdag op de Voorstraat in Stellendam met om 9.30 uur aubade en vanaf 10.00 uur (kinder)spellen, clown, schminken, muziek,
optreden, om 14.00 & 15.00 uur Helius Shanty zanger, om 14.30 & 15.30 uur poppentheater Madelief, dj etc. en 21.15 uur lampionnenoptocht.
www.vos-web.nl
10.00-23.30 uur Koningsdag op de Markt in Goedereede met om 10.00 uur aubade en aansluitend kinderspelen, tussen 11.30 en 12.30 uur optreden van
beiaardier Jan Bezuijen, van 13.30-14.30 uur optreden Koninklijke fanfare Apollo, vanaf 14.30 uur junglebrug over de haven, tussen 17.00 en 20.00 uur
optreden van Suitz en van 20.00 tot 23.30 uur DJ Marthijs.
10.30 uur 43e Omloop van Menheerse op Koningsdag; hardloopevenement over 6,8 km voor iedereen. Start vanaf Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7
in Middelharnis. Inschrijven kan via www.avflakkee.nl of ter plaatse vanaf 9.00 uur.
11.30-12.30 uur Beiaardconcert op Koningsdag vanaf de Goereese toren, Kerkpad 9 in Goedereede.
Zaterdag 28 april
5.45-7.30 uur Vroege vogelexcursie in de Kwade Hoek. Meer info en reserveren via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten of aan de balie van VVV
Goeree-Overflakkee.
10.00-13.00 uur Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk, Kerkhoflaan 4 in Stellendam.
10.00-16.00 uur Nationale Reddingbootdag op station Stellendam, Meester Snijderweg 3 (buitenhaven) en op station Ouddorp, Ouddorpse Haven 1a.
Diverse activiteiten voor jong en oud. Je kunt alleen meevaren wanneer je “Redder aan Wal” bent of wordt.
Zondag 29 april
10.00-12.00 uur Yoga en taart; een mooie combinatie van een yogales in de Houten Kaap en een heerlijk suikervrij taartje & koffie/thee erna. Locatie:
Houten Kaap, Westerweg 28, Ouddorp Duin. Aanmelden via info@yogastudioouddorp.nl en meer info via www.ouddorp-duin.nl.

