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Nieuw plan Diekhuus overhandigd aan Wethouder
Jan van Doorn van Gemeente Middelharnis

Met de titel ’Diekhuus, in het hart van Middelharnis, in het hart van de
samenleving’ werd maandagavond de eerste notitie aangeboden aan wethouder
Jan van Doorn. In de notitie is een plan uitgewerkt voor het Diekhuus van de
toekomst, dat bruist, altijd gebruikt wordt en voor de gemeenten financieel voordelig is. Een belangrijke partner in het plan is de Bibliotheek. Stichting CompaDonderdag, 10 november 2011
Schilderworkshop Jan Roedoe nen, Muziekschool Goeree-Overflakkee, Peuterspeelzaal de Driewieler en de Bibliotheek zien voordelen in het samenwerken met elkaar in het Diekhuus. De
vrijwilligers, Trefpunt Stad
werkgroepen, die het plan maakte, zien kansen voor meer gebruikers maar dat
Donderdag, 10 november 2011
vraagt eerst een uitspraak van de gemeente en een nadere uitwerking. Een aan‘Potiche’ Filmhuis M’harnis
tal aanwezigen in de zaal maakte zich zorgen over de termijn waarop de gemeenZaterdag, 12 november 2011
te een besluit neemt over de toekomst van het Diekhuus. Zij wezen er op dat het
Intocht Sinterklaas
enthousiasme er nu is en dat het belangrijk is om het besluit voor de herindeHet Diekhuus
ling te nemen. De wethouder heeft toegezegd in maart een voorstel in de gemeenteraad te doen over het accommodatiebeleid van de gemeente MiddelharZaterdag, 12 november 2011
Concert Cui-Orkest
nis. Het Diekhuus is hier een onderdeel van. Hij gaf aan de notitie een belangDoopsgezinde Kerk Ouddorp
rijk document te vinden.
Zaterdag, 5 november 2011
Expositie Tim Hupkes
Fort Prins Frederik, O’plaat

Zaterdag, 12 november 2011
Harry Loco en Erkki Noromies
Fort Prins Frederik, O’plaat
Woensdag, 16 november 2011
Leefbaarheidssymposium G-O
De Staver, Middelharnis
Donderdag, 17 november 2011
‘Pure Coolness’
Filmhuis Middelharnis
18-20 november 2011
Theatervoorstelling, Diekhuus
Spiegeltje speelt… Het Paard
dat niet naar de zee kijkt
Zaterdag, 19 november 2011
Kindertheater in Diekhuus
Sinterklaasliedjesprogramma
Donderdag, 24 november 2011
‘Richting West’ Filmhuis MH
Donderdag, 24 november 2011
Theater voor vrijwilligers
De Zwaluw, Sommelsdijk
Zondag, 27 november 2011
JazzCafé in het Diekhuus
Holland Jazz Ensemble met
Hermine Deurlo ( mondharmonica)
Maandag, 28 november 2011
Lunchvoorstelling Filmhuis
Het Diekhuus Pane e Tulipani

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus Middelharnis
Maandag 28 november ‘LunchFilmVoorstelling’
Dit seizoen programmeert het Diekhuus als proef vier voorstellingen op de
maandagmiddag. Wilt u de week eens op een “andere” manier beginnen? Bezoek
dan op maandag een voorstelling. In het programma wordt gekozen voor afwisseling en kwaliteit. In samenwerking met Filmhuis Middelharnis wordt maandag 28 november de Italiaanse film “Pane e Tulipani” (brood en tulpen) van Silvio Soldoni. Een pittige, vrolijke en romantische film, waarin een gemiste bus
het begin is van een nieuw, lang en gelukkig leven. In samenwerking met het
Holland Jazz Ensemble wordt maandag 12 december een mooi jazz-concert aangeboden. De muziek is aangenaam en
toegankelijk: sfeervolle ballads worden
afgewisseld met zwoele bossa nova's,
vrolijke Zuid-Amerikaanse klanken en
heerlijke swingende jazz! Op 23 januari
wordt een gitaarconcert verwacht door
Leonardo Palacios. Toegang per lunchvoorstelling € 10,00 (inclusief lunchbuffet) Aanvang 11.00uur Reserveren gewenst: 482400 receptie@hetdiekhuus.nl
en meer informatie op
www.cultuurpleingo.nl Programma in het kader van 50PK Tijd voor Cultuur.

Donderdag 3 november 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘Padre Padrone’ Regie: Taviani brothers
Gavino Ledda is pas zes als zijn vader hem van school haalt om de schapen te gaan hoeden. Dag en nacht woont
de jongen in een hutje in de eenzame en grillige heuvels van Sardinië. Voor het kleinste foutje wordt Gavino
geslagen en uitgescholden door zijn tyrannieke vader. Zijn vader toont geen enkele liefde. Als Gavino twintig is
komt zijn bevrijding ironisch genoeg in de vorm van het leger, waar zijn vader hem de opdracht geeft zich aan
te sluiten. Voor het eerst in zijn leven ontdekt Gavino
de buitenwereld en kan hij enigszins een normaal leven leiden. Padre Padrone, gebaseerd op Gavino
Ledda's autobiografie, is dé film die de gebroeders Taviani bekend maakten bij een wereldwijd publiek. Net
als in La notte di San Lorenzo en Kaos worden jeugdherinneringen en de geschiedenis van Italië met elkaar
vervlochten. In Cannes bekroond met de Gouden Palm.
Bekijk de trailer op: www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl, telefoon: (0187) 48
24 00, e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur, Toegang: € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00

Bent u vrijwilliger in de
gemeente Middelharnis?
De gemeente wil u graag bedanken voor uw betrokkenheid
en inzet! U bent van harte uitgenodigd
voor onderstaande activiteiten:
Donderdag 3 november 2011
Klassiekconcert, aanvang 20.00 uur
Het Diekhuus, Middelharnis
Donderdag 10 november 2011
Schilderworkshop, aanvang 14.00 uur
Trefpunt, Stad aan ‘t Haringvliet
Woensdag 16 november 2011
Bingomiddag, aanvang 14.30 uur
Ons Dorpshuis, Nieuwe-Tonge
Donderdag 24 november 2011
Theatervoorstelling, aanvang 20.00 uur
Wijkgebouw ‘De Zwaluw’ in Sommelsdijk
U kunt zich aanmelden via het Diekhuus:
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon: (0187) 48 24 00
Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met het Diekhuus
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Cultureel Ontbijt (weer) in teken
van Platteland en (natuurlijk)
cultuur op Goeree-Overflakkee
Zaterdag 5 november
staat het Cultureel Ontbijt in het teken van Platteland-Energie-KrimpLeefbaarheid en Cultuur.
Het zijn ook thema’s die
in het Nationale PlattelandsParlement, een week
later in Den Haag, aan
bod komen. En eigenlijk is het Cultureel Ontbijt ook
wel een “parlement”, zonder besluiten natuurlijk
maar wel een gelegenheid om te praten en na te
denken over cultuur en aanverwante zaken op Goeree-Overflakkee. Voor het ontbijt worden deze keer
als gast aan de ontbijttafel van Hans Lammers gevraagd: Monique Sweep (Deltawind), Kees van Wuyckhuyse (architect) en Peter de Pagter (griffier en
contactambtenaar dorpsraden). Zij zullen spreken
over Energie, Krimp en Leefbaarheid en natuurlijk
dan de gastheer ook vragen naar hun culturele kijk
op de dingen. Steeds vaker besteden de media aandacht aan “het platteland” en dan gaat het niet alleen over de regio van “rust, kust, natuur en ruimte”. De ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling, de trek naar de Randstad, de vitaliteit van de
kleine kernen en voorzieningen voor onderwijs, zorg
en cultuur vragen om onze aandacht. Het ontbijt is
overigens een mooie opmaat voor het Leefbaarheidssymposium Goeree-Overflakkee dat op woensdag 16
november in de Staver wordt georganiseerd. Het
ontbijt vindt plaats in de foyer van het Diekhuus om
09.00uur. Deelname kost € 5,00 inclusief gebruik
van het ontbijtbuffet. Opgeven via receptie@hetdiekhuus.nl of via (0187) 48 24 00

Donderdag 10 november 2011 in Filmhuis Middelharnis ‘Potiche’
Regie: Francois Ozon
Franse komedie waarin een onderdanige echtgenote van een wrede man gedwongen wordt zijn positie van
fabrieksdirecteur over te nemen 1977, in het burgerlijk stadje Sainte-Gudule in het noorden van Frankrijk
woont Suzanne Pujol. Zij is de toegewijde en huiselijke vrouw van de rijke industrieel Robert Pujol. Hij leidt
zijn paraplufabriek met ijzeren hand. De norse baas tiranniseert zijn arbeiders en voert thuis hetzelfde schrikbewind. Wanneer de arbeiders in staking gaan voor betere werkomstandigheden, Robert een hartaanval krijgt
en rust moet nemen, breekt de hel los. Suzanne wordt gedwongen het werk van haar man over te nemen en
krijgt hierbij hulp van haar voormalig liefje en
huidig vakbondleider Maurice (Gérard Depardieu). Tot ieders verbazing ontpopt Suzanne zich
tot een bekwame zakenvrouw die van aanpakken
weet. Maar wanneer Robert volledig uitgerust
terugkomt van vakantie, worden de zaken gecompliceerd.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren gewenst:
Internet: www.cultuurpleingo.nl
Telefoon (0187) 48 24 00
E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 6,50 / filmhuisleden en CJP € 5,00.

Donderdag 17 november 2011 in Filmhuis Middelharnis ‘Pure
Coolness’ Regie: Mest Adbyjaparoy
Asem is een stadse schone en ze is verliefd op Murat. Op een goede dag komt Murat naar de flat van haar ouders en vraagt haar om met hem mee te gaan om zijn ouders te bezoeken in Issyk Kul. Hij wil graag zijn geliefde en aanstaande vrouw aan hen voorstellen. Als ze echter in het dorp aankomen en bij zijn huis zijn, beseft hij
opeens dat wat hij doet tegen alle familieregels indruist. Zijn ouders zijn dan ook niet erg ingenomen met dit al
te moderne gedrag van hun zoon en zelf vergeet hij ook zijn bedoelingen wanneer hij een plaatselijke schoonheid ziet: het meisje op wie hij vroeger verliefd was. De liefde kent vele verwikkelingen en de stadse Asem
wordt het slachtoffer van een complot in het dorp.
Eerder liet regisseur Ernest Abdyjaparov in zijn speelfilmdebuut Saratan op humoristische wijze zien wat de
sociaal-economische veranderingen voor effect hadden op het dagelijks leven. Met het sprookjesachtige Pure
Coolness zoekt hij weer het adembenemend mooie platteland op, om te vertellen over de oude Kirgizische traditie van het ontvoeren van bruiden.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren gewenst! Telefoon (0187) 48 24 00 E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang 20.00 uur Toegang € 6,50 / filmhuisleden en CJP € 5,00.
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Spiegel(t)je speelt op 18, 19
en 20 november “Een paard
dat niet naar de zee kijkt”
van Luc van Balberghe
Wanneer de losbollige Katleen aankondigt
dat zij gaat trouwen, houden haar ouders
hun eigen relatie tegen het licht. Veertig
jaar vol van nooit uitgesproken verlangens,
verzwegen zijsprongetjes, weggedrukte emoties, ontkende geaardheden, langs elkaar
heen pratend geeft het echtpaar ons een kijk
in hun leven. De vraag rijst, is er nog een
kans om de verloren tijd goed te maken en
een nieuwe weg in te slaan? Spel: Lenny de
Raaij en Rien Gielbert. Regie Kees Keemink.
Aanvang: 18 en 19 november 20.15 uur en 20 november 14.00 uur.
Reserveren via het Diekhuus, telefoon: (0187) 48 24 00 of per e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl

Two 2 Team
Hét Amateur Muziekfestival
van Goeree-Overflakkee
Het is weer tijd voor Two 2 Team!
Hét muziekfestival van Stichting Podium en Muziekschool Goeree-Overflakkee dat jaarlijks wordt gehouden. De uitgelezen kans om als amateurmuziekgezelschap je krachten te meten binnen een
scala van zeer uiteenlopende muziekstijlen. Bij dit
evenement staat het samen muziek maken op het eiland centraal en daar kunt u zaterdag 4 februari 2012
in de Grutterswei te Oude Tonge actief aan deelnemen
of getuige van zijn.
Filmhuis 8 december 2011: Arizona Dream, Emir Kusturica
met Johnny Depp, Jerry Lewis en Faye Dunaway

YOUNG VIPS TOUR 2012
Het Diekhuus heeft opnieuw
kunnen intekenen voor de
Youg Vips Tour. Dus ook in
2012 zullen twee talentvolle
jazz-ensembles in een dubbelconcert Goeree-Overflakkee
“aandoen”.
Zaterdag 14 april 2012 spelen
het Imam Spaargaren Quartet (foto boven) en Catustruck
(foto onder) in het Diekhuus.
Aanvang 20.00uur en toegang
€ 12,00
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Het maakt niet uit welke instrumenten er worden bespeeld, wat er gezongen wordt, op welk niveau en in
welk genre muziek wordt gemaakt of wat de leeftijd
van de muzikanten is. De deelname aan dit festival
staat open voor álle muziekgezelschappen waarvan
minstens één van de leden woonachtig is op GoereeOverflakkee en natuurlijk is het de bedoeling om het
muziek maken zoveel mogelijk te stimuleren! Professionals en conservatorium studenten vanaf tweedejaars
zijn uitgesloten van deelname.
Als deelnemer moet je ook bereid zijn om de competitie
aan te gaan en het muziekgezelschap moet vooral open
willen staan voor een positieve, motiverende beoordeling van een vakkundige jury. Deze is er op gericht om
de muzikanten verder te helpen met hun hobby: het
samen musiceren. De deskundige jury van professionele musici zal naast het beoordelen van de prestaties
ook een aantal finalisten aanwijzen om ’s avonds een
spetterend slotconcert te verzorgen. De uiteindelijke
winnaar van dit prachtige evenement zal door een eilandelijk jury worden gekozen. Deze jury bestaat deels
uit bekende kunstenaars en cultuurkenners van Goeree-Overflakkee en deels uit publiek dat door middel
van loting is uitgekozen.

Orgeltocht
‘Leeflang-orgels”
Goeree-Overflakkee
Op 12 november 2011 wordt er op
het eiland Flakkee een orgeltocht
georganiseerd in het kader van het
verschijnen van en dubbel cd waarop zes verschillende Leeflang-orgels
te beluisteren zijn. Iedereen die
hiervoor belangstelling heeft wordt
hartelijk uitgenodigd. Vanaf 10 uur
worden de volgende kerkorgels bezocht en beluisterd: Hervormde
Kerk Ooltgensplaat, Hervormde
Kerk Den Bommel (11.10), Ned.

Hervormde Kerk Stad aan’t Haringvliet (12.05),
Chr.Gereformeerde Kerk MiddelStichting Companen is opzoek naar een sterke
harnis (14.00uur) en
jonge ambulante medewerker die bereid is in
Ned.Hervormde Kerk Middelharde avonduren en in het weekend te werken.
nis (15.00uur). Daar is een proGedacht wordt aan een 16 plusser voor hand en gramma met orgelspel en toespraspan diensten, zoals bijvoorbeeld het gereed
ken, onder andere door burgezetten van zalen, ondersteuning in de horeca
meester P. Zevenbergen.
tijdens bijeenkomsten/ evenementen en klusjes in en rondom het DiekDe orgeltocht is een initiatief van
huus. Het betreft een oproepcontract. Heeft u interesse of heeft u vragen?
Pieter Leeflang Opgeven via
Dan kunt u contact opnemen met de heer Auke de Bree. telefoon: (0187)
pw.leeflang@hetnet.nl Kijk op cul48 24 00 of per e-mail: a.debree@hetdiekhuus.nl schriftelijk: Het
tuurpleingo.nl voor het gehele
Diekhuus, A. de Bree, Postbus 256, 3240 AG Middelharnis.
programma.
Reageren op deze vacature kan tot 15 december 2011.
Pieter Leeflang, “Verwekt en opgegroeid tussen de orgelpijpen. En
nu, na mijn pensionering elf jaar
November: maand van het Platteland
geleden, terug bij af. Daar tussenDeze maand zijn er meerdere activiteiten waar de toekomst van het nederin eenenveertig jaren lang alle
landse platteland centraal staat. Te beginnen bij het “eigen”cultureel ontbijt,
wereldzeeën bevaren. Genoeg
volgen het Nationale Plattelandsparlement in den Haag, een symposium Leefruimte en tijd dus om over belangbaarheid (16 november) op Goeree-Overflakkee en de de Najaarsconferentie
rijke zaken na te denken. Misschien
van netwerk Platteland. Wilt u meer weten van nationale en internationale
kreeg daardoor de latente orgelliefplattelandsontwikkelingen bezoek dan eens netwerkplatteland.nl.
de kans om wortel te schieten.”

VACATURE

DIEKHUUS
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Verwacht:
Donderdag 1 december 2011
Copie Conforme
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 8 december 2011
Arizona Dream
Filmhuis Middelharnis
Maandag 12 december 2011
Jazz(lunch)concert
Het Diekhuus
Donderdag 15 december 2011
The Kings Speech
Filmhuis Middelharnis
Zondag 18 december
Benefietconcert Diekhuus
Door Leonardo Palacios
(gitaar) en Olof Borsboom
(viool)
Donderdag 22 december 2011
La Bohéme
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 29 december 2011
And when did you last see
your father
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 7 januari 2012
Expositie Theo Heydenrijk &
Sija Vermaat
Fort Prins Frederik
Maandag 23 januari
Lunchconcert
Leonardo Palacios (gitaar)
Donderdag 26 januari 2012
Nationale Gedichtendag
Het Diekhuus
Zaterdag 4 februari 2012
Two 2 Team
Grutterswei, Oude-Tonge
Maandag 26 maart
Lunchconcert
Piet Westhoeve (piano)

Vooraankondiging:
Benefietconcert ten bate van Diekhuus zondagmiddag 18 december
Dan geven Leonardo Palacios (gitaar) en Olaf Borsboom (viool) een
benefietconcert ten bate van het nieuwe Diekhuusplan.
Aanvang 15.00uur en toegang € 10,00 en € 6,00 voor jongeren tot en met 16
jaar. Er wordt een gevarieerd internationaal programma samengesteld.
Meer informatie volgt. Noteer de datum vast!

Zaterdag 14 april, jazz
Young Vips Tour in Diekhuus

Zie ook
www.cultuurpleingo.nl

Diekhuus, Sociaal Cultureel Centrum, Beneden Zandpad 7, Middelharnis www.cultuurpleingo.nl
Telefoon (0187) 48 24 00 (9-12uur) Fax (0187) 48 77 39 E-mail receptie@hetdiekhuus.nl
Onderdeel van: Companen, Partners in Samenlevingsopbouw, Welzijn en Cultuur.
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