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

Nummer 18 (9 mei 2018)
Expositie in het Blaeuwe Huus/ VVV kantoor in mei.
Marja den Eerzamen exposeert met acryl schilderijen. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Op zaterdag van 9.0016.00 uur.
Expositie ‘’Iconische vrouwen” in de Overkant, Dijkstelweg 33 in Ouddorp
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 in de Toren van Goedereede
21 april t/m 27 oktober Portretfotograaf Arjo van der Veen heeft foto’s gemaakt van Goereese vissers met oorringen. Kijk voor
openingstijden op torenmuseum.nl/openingstijden.
Expositie in het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland
Vanaf 7 mei is de foto expositie van Jan Tuns uit Stellendam te zien. Alle foto’s hebben iets te maken met natuur en dan met name de
natuur hier op Goeree-Overflakkee waar de foto’s zijn gemaakt.
Apenkoppen gezocht
14.00-16.00 uur. Iedere woensdagmiddag vanaf 16 mei 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.
Rommelmarkt Van der Linde tijdelijk op Plein 215
Van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur verkoop van tweedehands spullen op Plein 215 (tegenover de Jumbo) in Ouddorp.
Elke woensdag- en zaterdagmorgen van 9.oo tot 12.00 uur ook een grote rommelmarkt in de loods aan de Zuidweg 3 in Ouddorp.
Robbentochten in het Grevelingenmeer
In een open sloep van Staasbosbeheer wordt er gevaren naar de zeehondenkolonie. Je krijgt uitleg over dit unieke gebied en veel
informatie over de zeehonden. De robbentocht is geschikt voor jong en oud, maar niet voor minder validen i.v.m. het opstappen op de
boot. Kosten voor volwassenen en kinderen: € 25,00. De tocht duurt circa 2 uur. Ontvangst is in het Informatiecentrum aan de
Brouwersdam. Parkeren is daar gratis. Aanmelden kan aan de balie van het Informatiecentrum, telefonisch: 088-284210, e-mail:
grevelingen@staatsbosbeheer.nl of via de website. Er kunnen maximaal 12 personen mee in de boot, honden zijn niet toegestaan.
Data van de excursies: 10, 12, 16, 19, 23, 26 en 30 mei. Verder juni, juli en augustus elke woensdag om 14.00 uur en zaterdag om 10.00
uur.
Wandelexcursies Kabbelaarsbank
10.00 uur op de donderdagen 10 en 17 mei worden er wandelexcursies georganiseerd door Staatsbosbeheer. Start is bij het
Informatiecentrum, Binnenzijde Brouwersdam in Ouddorp. De route gaat soms over drassige gedeelten en daarom wordt aangeraden
om stevige schoenen aan te doen. Kosten volwassene € 5,- kind tot 12 jaar € 2,50. Aanmelden aan de balie bij het Infocentrum
Grevelingen of via 088-2848210.
Rondleiding visafslag en Stellendamse haven
De gehele maand mei, elke vrijdagochtend 7.30-10.30. Beleef de visserij in al zijn facetten! Nadat u onder het genot van een kopje
koffie heeft genoten van het uitzicht op de bedrijvigheid in de haven, wordt u rondgeleid over de visafslag, waar u tevens in aanraking
komt met het product ‘vis’. Na de rondleiding zal er een bezoek worden gebracht aan een toeleveringsbedrijf voor de visserijsector.
Na afloop van de rondleiding krijgt u een kleine versnapering. Deelname vanaf 10 jaar en kaarten kosten € 10,- p.p., en zijn verkrijgbaar
bij VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789. Vooraf reserveren is verplicht! Ter plaatse reserveren/kopen/deelnemen is helaas niet
mogelijk!! Org. St. Kop van Goeree-Overflakkee, www.kopvangoeree.nl.
Woensdag 9 mei
13.00 uur Fietsmiddag Oude-Tonge met bezoek aan een kwekerij waar u koffie met iets lekkers krijgt. Bij thuiskomt pannenkoeken.
Kosten € 9,-. Opgeven bij Nel Vervloed, 0187-643697.

13.30-16.30 uur kunt u het Torenmuseum aan Kerkpad 9 in Goedereede bezoeken. Ook kunt u de toren beklimmen en genieten van het
prachtige uitzicht over Goedereede en omstreken.
19.30 uur Opening van de KunstKijk, met een optreden van ‘Muziekmannen!’, muzikale en een lichtshow van Visual Artist Emile
Steginga in Fort Prins Frederik, Havendijk 16 in Ooltgensplaat. Toegang is gratis. Bekijk het hele programma van Kunstkijk op
www.kunstkijk.com.
Donderdag 10 mei
KunstKijk Goeree-Overflakkee. Iedere dag (t/m 13 mei) kun je van 11.00-17.00 uur een route maken langs verschillende kunstenaars op
Goeree-Overflakkee, is er een Lichtshow van Visual Artist Emile Steginga in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat, ‘Art to
Take’ De reizende linoliumdrukkerij is aanwezig bij Ouddorp Duin, Westerweg 18 in Ouddorp en er is amateurkunst te bewonderen bij
Brasserie Dok 16, Westerschelde 16a in Middelharnis. Van 14.00-15.30 uur zijn er voor jongeren van 10-12 jaar activiteiten (workshop
stenen schilderen 10&13 mei/striptekenen 11 &12 mei) bij het JongerenActiviteitenCentrum, Molenweg 28 in Middelharnis. Toegang is
gratis. Om 20.00 uur draait de film ‘Loving Vincent’ in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Filmkaartjes kosten € 6,50.
Bekijk het hele programma op www.kunstkijk.com.
Jaarlijkse open dag bij de Modelvliegclub , Middelweg in Middelharnis. Meer info op www.modelvliegclubsdgo.nl.
10.00-17.00 uur Antiek & Brocante (t/m 12 mei) in De Schuilhut van Hoeve Kortstaert, Oostdijkseweg 39 in Goedereede/Oostdijk.
Stoomfestival 2018 bij de RTM met vandaag de nationale stoomtreindag; maak om 11.45, 13.30 of 15.30 uur een tramrit met de tram en
bezoek het RTM-museum. Deze vertrekt vanaf de RTM-Remise, G.C. Schellingerweg 2 (op de Punt) in Ouddorp. Informatie over prijzen
en programma verkrijgbaar bij VVV Goeree-Overflakkee. Reserveren is niet nodig!
13.30-16.30 uur kunt u het Torenmuseum aan Kerkpad 9 in Goedereede bezoeken. Ook kunt u de toren beklimmen en genieten van het
prachtige uitzicht over Goedereede en omstreken.
Vrijdag 11 mei
KunstKijk Goeree-Overflakkee. Vandaag vanaf 13.30 uur 3 voordrachten van 20 minuten van de Reizende Dichters in Theetuin De
Bongerd, Molendijk 65 in Herkingen. Om 20.00 uur een optreden van trompettist Eric Vloeimans met Olivers Cinema bij Hofstede Lust
en Last, Kokseweg 6 in Sommelsdijk. Kaartjes zijn uitsluitend verkrijgbaar via ericvloeimans@lustenlast.nl en kosten € 20,- per stuk (zie
10 mei).
9.00-15.30 uur Jaarmarkt t.b.v. de Hervormde Gemeente Ouddorp in het centrum rondom de Dorpskerk van Ouddorp. De kerk is
geopend voor publiek.
10.00-17.00 uur Antiek & Brocante (t/m 12 mei) in De Schuilhut van Hoeve Kortstaert, Oostdijkseweg 39 in Goedereede/Oostdijk.
13.00-16.30 uur Lego speelmiddag in de bibliotheek in Ouddorp. Toegang is gratis.
13.00 uur Fietsmiddag in Oude-Tonge. Start bij het Infocenter, Bernhardstraat 27. Aanmelden via 0187-642697.
13.30-16.30 uur kunt u het Torenmuseum aan Kerkpad 9 in Goedereede bezoeken. Ook kunt u de toren beklimmen en genieten van het
prachtige uitzicht over Goedereede en omstreken.
14.00-21.00 uur Woonbeurs aan de Dorpsweg 19 in Sommelsdijk. Diverse bedrijven presenteren hun aanbod. Ook zaterdag 12 mei
geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
Stoomfestival 2018 bij de RTM! (zie 10 mei) Vanavond om 21.00 uur vertrekt er een avondrit met verlichte stoom- en dieseltrams. Meer
info: www.rtm-ouddorp.nl.
20.30 uur Klaverjassen en jokeren in recreatiezaal ‘De Topper’ op camping Toppershoedje, Strandweg 2-4 in Ouddorp. Inschrijfgeld € 2,p.p.
Zaterdag 12 mei
KunstKijk Goeree-Overflakkee. Vandaag om 15.00 uur een optreden van ‘Sax ‘A’Holic’; het saxofoonensemble van fanfareorkest
Vooruit uit Oude-Tonge, bij VP Motorsport, Westelijke Achterweg 53 in Sommelsdijk. Toegang is gratis (zie 10 mei).
8.30 uur Vrienden van Carmen Classis, toertocht t.b.v. Stichting STOP hersentumoren. Start bij M. Van Zanten Zand en Grindhandel,
Huygens 8 in Middelharnis. Deelname kost €12,50. Er kan vooraf worden ingeschreven via vcclassic@gmail.com of op de dag van de
toertocht. Meer info; www.vriendenvancarmen.nl.
9.00-15.00 uur Pieterstraat-rommelmarkt in Goedereede. De bewoners hebben hun zolders opgeruimd en bieden de mooiste spullen
te koop aan.

9.00-15.30 uur Grote rommelmarkt in de ring van Ouddorp, door de Gereformeerde Kerk. Verkoop van o.a. antiek, sieraden,
etenswaren en heel veel spullen.
9.00-16.00 uur Nationale Molendag; ‘Molen de Zwaan’, Dorpsweg 35 in Ouddorp is te bezichtigen. De molenaar zal u rondleiden en
geeft antwoord op uw vragen. Er worden weer pannenkoeken gebakken en er staat een kraam met oud-Hollandse souvenirs.
10.00-13.00 uur Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk, Kerkhoflaan 4 in
Stellendam.
10.00-15.00 uur Woonbeurs aan de Dorpsweg 19 in Sommelsdijk. Diverse bedrijven presenteren hun aanbod.
10.00-15.00 uur Rommelmarkt in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57a in Dirksland. Toegang is gratis.
10.00-15.30 Lego speeldag in de bibliotheek in Middelharnis. Toegang is gratis.
10.00-17.00 uur Antiek & Brocante in De Schuilhut van Hoeve Kortstaert, Oostdijkseweg 39 in Goedereede/Oostdijk.
10.00-17.00 uur Bommelse braderie in Den Bommel met veel vertier, muziek en een leuke kermis op het kadeplein tot 23.00 uur.
10.00-18.00 uur Truckshow Flakkee op het evenemententerrein aan de buitenhaven in Stellendam. Truckshow, chauffeursmarkt,
showtrucks, decibeltest en kinderattracties. Toeschouwers gratis entree! Org. Chauffeursver. Flakkee.
13.30 uur Mini-marathonwedstrijd, met paard en wagen zo snel mogelijk een parcours afleggen, op het terrein naast tankstation De
Haan, Oosterweg in Ouddorp. Org. Menvereniging ‘Vier in Een’. Meer info: vierineen@gmail.com.
Van 13.30-16.30 uur kunt u het Torenmuseum aan Kerkpad 9 in Goedereede bezoeken. Ook kunt u de toren beklimmen en genieten van
het prachtige uitzicht over Goedereede en omstreken.
Stoomfestival 2018 bij de RTM met vandaag de Zeeuwse Dieseldag! (zie 10 mei)
19.30 uur Uitvoering van het Christelijk Ouddorps Mannenkoor in de Herst. Herv. kerk, Achterstraat 1 in Goedereede. De toegang is
gratis.
20.00 uur Jam café avond in het JAC, Molenweg 28 in Middelharnis. Toegang is gratis.
Zondag 13 mei
KunstKijk Goeree-Overflakkee (zie 10 mei).
Dinsdag 15, woensdag 16, donderdag 17 mei
19.00 uur de 46e Avonddriedaagse met als thema “Het mooiste van Ouddorp”. Start vanaf Dorpstienden 4 in Ouddorp. U kunt kiezen
uit 5 ,10 en 15 km. De 15 km. start iedere avond om 18.30 uur. De eerste en tweede avond kunnen deelnemers foto’s maken onder het
wandelen en delen via facebook en#A3D. Degene met de leukste foto wint een prijs. Op de laatste avond worden de leukst verklede
wandelaars i n het zonnetje gezet. Inschrijfgeld tot 13 jaar € 3,50 daarna € 4,50. Inschrijven bij de VVV in Ouddorp of aan de start.
Woensdag 16 mei
13.00-16.30 uur Opening speeltuin ‘De Flierefluiter’, Philipshoofjesweg in Dirksland. Diverse extra activiteiten, o.a. schminken. Toegang
is tot 6 juni gratis.
19.30 uur Filmavond met de film: ‘Loving Vincent’ 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 17 mei

10.00 uur wandelexcursie door Staatsbosbeheer vanaf het Informatiecentrum op de Brouwersdam, Binnenzijde. U krijgt informatie
over de Grevelingen met de eilanden, vogels drassige- en droge gebieden en ook wilde bloemen zoals de parnassia komen aan bod.
Stevige schoenen zijn aan te raden. De excursie is geschikt voor jong en oud. Aanmelden via greveling@staatsbosbeheer.nl of via 0882848210.
Vrijdag 18 mei
20.30 uur Klaverjassen en jokeren in recreatiezaal ‘De Topper’ op camping Toppershoedje, Strandweg 2-4 in Ouddorp. Inschrijfgeld € 2,p.p.
Zaterdag 19 mei
9.00-15.00 uur Voorjaarsfair door PSZ De Gornet in het centrum van Ouddorp met o.a. rommelmarkt, springkussen, schminken,
verloting en nog veel meer!

9.00-16.00 uur Grote Pinkstermarkt rondom de haven van Goedereede voor een goed doel georganiseerd door de Hervormde
Gemeente Goedereede.
Outdoor Mini-Menmarathon bij PSC De Dijkgraaf, Hofdijksweg 48 in Ouddorp.
10.00-12.00 uur Excursie ‘Bloemenrijkdom in de Westduinen’ in Ouddorp. Start: bij de kleine parkeerplaats t.h.v. Westduinweg 37, hoek
Klarebeekweg in Ouddorp. Deelname: € 5,- (leden), € 8,- (niet-leden). Reserveren aan de balie van VVV Goeree-Overflakkee of
www.zhl.nl/natuuragenda. Org. ZHL.
10.00-14.30 uur Rommelmarkt/verkoping t.b.v. zendingsondersteunend werk in Suriname op het terrein bij Bloem- en Groencentrum
Ouddorp, Dijkstelweg 28 a in Ouddorp.
11.00-16.00 uur Bevrijdingsfeest ‘Feest van de Vrijheid’ in de historische kern Kerkstraat/Marktveld van Sommelsdijk. Er wordt stil
gestaan bij het feit dat op 19 mei 1945 de geallieerden welkom geheten konden worden op Goeree-Overflakkee. Er zijn diverse
legervoertuigen, je kunt op de foto met zo’n voertuig en/of soldaten, een rondrit maken met een legervoertuig, hoepels maken,
Flakkeese hoepel- of kauwgomballenblaaswedstrijd, pop-up breicafé, film kijken, live muziek en radiografisch bestuurbare tanks.
12.30 uur Colorrun op speelveld ‘de Klimgeit’ in Melissant. Deelname is voor iedereen en kost € 5,- p.p. incl. bril en 1 zakje poeder.
Inschrijven mogelijk vanaf 12.30 uur. Org. AC Melissant
13.30-16.00 uur Kinderworkshop Fotograferen met je smartphone. Ga mee met de fotograaf in het Scheelhoekbos en ontdek hoe je nu
echt mooie foto’s maakt in de natuur. Meer info en reserveren via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten of aan de balie van VVV
Goeree-Overflakkee.
Van 13.30-16.30 uur kunt u het Torenmuseum aan Kerkpad 9 in Goedereede bezoeken. Ook kunt u de toren beklimmen en genieten van
het prachtige uitzicht over Goedereede en omstreken.
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 20 mei
12.00-16.00 uur Pinkstermarkt op Camping de Grevelingen, Havenweg 1 in Nieuwe Tonge. Een ouderwets gezellige markt voor jong en
oud.
Maandag 21 mei
Bekijk vandaag historische vracht- en personenwagens bij de RTM of maak een tramrit met de RTM om 11.45, 13.30 of 15.30 uur en
bezoek het RTM-museum! De tram vertrekt vanaf de RTM-Remise, G.C. Schellingerweg 2 (op de Punt) in Ouddorp. Informatie over
prijzen en programma verkrijgbaar bij VVV Goeree-Overflakkee. Reserveren is niet nodig!
10.00-17.00 uur Juundag in Achthuizen. Het kerkplein zal vol staan met allerlei kramen, springkussens, grote rommelmarkt en een hapen sappietent. Om 13.30 uur geeft het Sint Adolfskoor uit Den Bommel een concert.
13.30 uur Pinksterpad; een inspirerende wandeltocht in en rond Stellendam. Toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Er kan
gekozen worden uit 2 afstanden.
14.30 uur Auto- en fietspuzzelrit over de kop van Goeree-Overflakkee. Start/finish: Eben Haëzer, Preekhillaan 3 in Ouddorp. Deelname:
€ 12,50 per auto, € 3,- per fiets, max. € 15,- per gezin. Inschrijven van 14.30-15.30 uur. Org. Activiteitencomm. Hersteld Herv. Gem.
Ouddorp.
Dinsdag 22 mei
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 23 mei
15.00 uur Rondleiding en proeverij op Wijnhoeve ‘de Kleine Schorre’, Zuiddijk 4 in Dreischor (± 30 km vanaf Ouddorp, routebeschrijving
wordt verstrekt!). Proefdomein, wijngaard en wijnkelder bezoeken. Kosten: volwassenen € 5,50 (incl. 1 glas wijn) of € 8,50 (incl. keuze
uit 3 glazen wijn), kinderen t/m 15 jaar € 3,50. Aanmelden o.a. bij VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789.
Donderdag 24 mei
10.00-12.00 uur Rondleiding door Heemtuin ‘De Mienige’. Een prachtig aangelegde tuin die grenst aan het natuurgebied “De Kleistee”.
De heer Hoek, eigenaar van de zelf aangelegde tuin en tuinliefhebber in hart en nieren zal uw gids zijn. Bezoek deze tuin aan de
Dijkstelweg 19 in Ouddorp. Reserveren verplicht bij VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789. Kaartjes kosten € 2,- p.p. Let op de
rondleiding start om 10.00 uur exact!
Vrijdag 25 mei

20.30 uur Klaverjassen en jokeren in recreatiezaal ‘De Topper’ op camping Toppershoedje, Strandweg 2-4 in Ouddorp. Inschrijfgeld € 2,p.p.
Zaterdag 26 mei
5.00-8.00 uur Vroege natuurexcursie Kwade Hoek met ontbijt. Trek met een ervaren natuurgids de Kwade Hoek in om de natuur te
zien ontwaken en beleef alle Flora en Faun van de Kwade Hoek. Het ontbijt draag je mee in een knapzak en er wordt een mooi plekje
gezocht om dit te nuttigen. Aanmelden is verplicht via: www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. Er wordt verzameld vanaf de
parkeerplaats van de Kwade Hoek, Oostdijkseweg in Goedereede. Leden van Natuurmonumenten betalen € 20,-, niet-leden betalen €
25,-. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen ook mee. Prijs € 15,- en kind van OERRR € 10,00.
11.00 uur Kindertheater ‘Hakim op z’n best’ in strandtheater De Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Kaarten €10,50 verkrijgbaar
bij de VVV Goeree-Overflakkee, Bosweg 2 in Ouddorp of via www.houtenkaap.nl.
19.30 uur Jubileumconcert in de Hervormde Kerk in Stad aan het Haringvliet m.m.v. Anne Marie Huizer op panfluit, Piet Bechtum orgel
en meerdere fluitisten.
20.00-22.00 uur Fiori a Capella door kamerkoor Fiori Musicali in de R-K-kerk, Langeweg 50 in Middelharnis. Toegang € 10,-.
Donderdag 31 mei
20.30 uur De film ‘Dunkirk’ wordt vertoont in strandtheater De Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. Kaarten €6,50 verkrijgbaar bij
de VVV Goeree-Overflakkee, Bosweg 2 in Ouddorp of via www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 2 juni
11.00 uur Kindertheater ‘Help, ik heb een vlieg ingeslikt’ van Mark van Vliet in strandtheater De Houten Kaap, Westerweg 28 in
Ouddorp. Kaarten €10,50 verkrijgbaar bij de VVV Goeree-Overflakkee, Bosweg 2 in Ouddorp of via www.houtenkaap.nl.
20.30 uur ‘Kaapse Comedy Night’ in strandtheater De Houten Kaap, Westerweg 28 in Ouddorp. M.m.v. o.a. Max van den Burg. Kaarten
€15,00 verkrijgbaar bij de VVV Goeree-Overflakkee, Bosweg 2 in Ouddorp of via www.houtenkaap.nl.
Zaterdag 9 juni
9.00-15.00 uur Grote rommelmarkt in Middelharnis. Aan de Prinses Marijkestraat. Een rommelmarkt met meer dan 60 aanmeldingen
van (dorps) bewoners. Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Wil Alberts, 0187-612680. Tevens is er deze
dag ook grote verkoop van tweedehands kleding in de Oost-Achterweg van Middelharnis.

