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Programma:
Donderdag 29 december
And when did you last see
your father
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 5 januari
Tirza (R.van den Berg)
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 5 januari
Expositie Janny Postuma
Remonstrantse Kerk
Sommelsdijk
Zaterdag 7 januari
Expositie Theo Heydenrijk &
Sija Vermaat
Fort Prins Frederik
Donderdag 12 januari
The Maid (S. Silva)
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 19 januari
Rien a déclarer (D. Boon)
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 21 januari
Cultureel Ontbijt
“Kruisbestuiving”
Maandag 23 januari
Lunchconcert, Het Diekhuus
Leonardo Palacios (gitaar)
Donderdag 26 januari
De Laatste Dagen van Emma
Blank (A. van Warmerdam)
Zaterdag 28 januari
Nationale Gedichtendag
Het Diekhuus
Zondag 29 januari
MuziekCafé met het
Holland Jazz Ensemble
Maandag 6 februari
Lunchfilm, Het Diekhuus
Volver

Zonder dromen geen toekomst.
De Oude Dame peinst, de Peuter bouwt.
Liefdevol gevangen in een verhalende tekening over wat was en wat komen gaat.
© H.J. Jassoy

Het Diekhuus wenst u Fijne Feestdagen
en een Opbouwend 2012 !
Diekhuus 1.0 1954 aan het Zandpad 142
Diekhuus 2.0 1978 aan het Kerkepad
Diekhuus 3.0 1985 onderaan D’n Diek
Diekhuus 4.0 2012 gerenoveerd en vernieuwd!
We begroeten u graag in een bruisend Diekhuus!

Donderdag 29 december 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘And when did you last see your father’ Regie: Anand Tucker
Als Schrijver Blake Morrison (Colin
Firth) hoort dat zijn vader (Jim Broadbent) op sterven ligt, reist hij af naar
zijn geboortedorp. Terwijl zijn vaders
toestand verslechtert, kijken vader en
zoon terug op hun onderlinge band. Op
het ziektebed worden mooie en grappige,
maar ook vervelende herinneringen van
vroeger opgehaald. Dit blijkt echter niet
altijd een aangename ervaring en sommige herinneringen blijken diep weggestopt te zijn. (bron: moviemeter)
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

Donderdag 5 januari in Filmhuis Middelharnis
‘Tirza’ Regie: Rudolf van der Berg
Jörgen Hofmeester voelt zich overal overbodig. Hij wordt ontslagen
bij de uitgeverij waar hij zijn leven lang werkzaam was en zijn
vrouw heeft hem de bons gegeven. Het enige lichtpuntje in Jörgens
bestaan is oogappel Tirza, zijn nieuwsgierige dochter (“Pap, wanneer
word ik ontmaagd?”) die bruist van het leven. Als zij cello speelt of
citeert uit literaire werken, voelt hij zich weer een beetje gelukkig.
Maar kleine meisjes worden groot. Ook Tirza wil de wijde wereld in.
Samen met haar Marokkaanse vriend vertrekt ze naar Namibië,
maar daarna verneemt niemand meer iets van haar. Bij Jörgen slaat
al snel de radeloosheid toe. Hij besluit zelf naar Afrika te gaan om
op zoek te gaan naar zijn dochter, en dat leidt tot een schokkende
ontdekking.
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

5 januari tot 31 januari Remonstrantse Kerk Sommelsdijk
Expositie Janny Postuma meer info ga naar www.cultuurpleingo.nl
Zaterdag 7 januari Fort Prins Frederik Ooltgensplaat
Expositie Theo Heydenrijk & Sija Vermaat meer info ga naar
www.cultuurpleingo.nl

2

Donderdag 12 januari in Filmhuis Middelharnis
‘The Maid’ (La Nana) Regie: Sebastián Silva
Raquel is eenkennig, stug en koppig, maar ook trouw, precies en rustig.
Vergroeid als ze is met het huishouden van haar welgestelde bazen en hun
vier verwende kinderen, heeft ze bijzondere rechten verworven. Wanneer
ze ziek wordt, komt er een tweede hulp in huis. Deze weet Raquel allemaal
het leven zo zuur te maken, dat ze doorgaans snel weer weg zijn. Silva
filmt met veel gevoel voor understatement het koppige verzet van een
vrouw wier werk haar persoonlijkheid is geworden. Tegen het ongecompliceerde charmeoffensief van haar nieuwe collega Lucy blijkt zelfs Raquel,
wier enige intieme contact bestaat uit korte telefoongesprekken met haar
moeder, niet bestand. Maar ook opbloeiende vriendschap brengt gevaren
met zich mee.
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

Donderdag 19 januari in Filmhuis Middelharnis
‘Rien Á Déclarer’ Regie: Danny Boon
Rien à Déclarer gaat over twee douanebeambten die begin jaren
negentig te horen krijgen dat hun kleine douanepost op de grens
tussen Courquain (Frankrijk) en Koorkin (België) zal verdwijnen.
De Belg Ruben Vandevoorde, overijverige douanier én zelfverklaard francofoob, krijgt tot zijn afgrijzen te horen dat hij samen
met de Franse Mathias Ducatel de binnenwegen in het grensgebied in de gaten moet gaan houden, op zoek naar drugkoeriers en
andere smokkelaars. Wat Ruben echter niet weet is dat Mathias
al een jaar een geheime relatie heeft met Rubens zus Louise, en
haar ten huwelijk heeft gevraagd. Mathias besluit zich volledig in
te zetten voor de nieuwe douaneopdracht, om zo Rubens goedkeuring te krijgen voor zijn liefde voor Louise. Maar is die liefde wel
bestand tegen alle hilarische misverstanden die volgen…? (Geschreven door Steadicam)
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

Zaterdag 21 januari Cultureel Ontbijt in het Diekhuus
Zaterdag 21 januari is het eerste Cultureel Ontbijt van 2012. Net als in december zullen we spreken over culturele kruisbestuiving. Gasten (ovb) zijn Kees van Dam en Andrea Stribos-Esmeijer. Kees is voorzitter van de
SGP-fractie in de Gemeenteraad van Middelharnis en Andrea is publiciste en docent. Elders in deze Diekhuus
Cultureel vindt u het verslag van het cultureel ontbijt van 17 december, waarin ook “culturele kruisbestuiving”
één van de onderwerpen was.
Het cultureel ontbijt begint om 09.00uur en de toegang (incl ontbijtbuffet bedraagt € 5,00). Graag aanmelden
via (0187)482400 of receptie@hetdiekhuus.nl
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Maandag 23 januari in het Diekhuus
Lunchconcert met Leonardo Palacios
In de serie lunchvoorstellingen speelt op 23 januari Leonardo Palacios een gitaarconcert met een afwisselend internationaal programma..
Leonardo Palacios is in 1958 in Montevideo (Uruguay) geboren. Hij begon zijn muziekstudie al op jonge leeftijd met piano, maar ging in 1972
over op gitaar. Hij won verschillende prijzen op concoursen in Brazilië en
Uruguay. In 1970 won hij de eerste prijs op het internationaal Gitaarconcours in Barcelona. In 1984 ging hij studeren aan het Haags Conservatorium, waar hij in 1987 eindexamen Uitvoerend Musicus deed. Momenteel geeft hij concerten door heel Nederland en is als gitaardocent
verbonden aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee en de Gitaarschool
in Rotterdam. Het programma van het concert wordt nog bekend gemaakt.

De lunchvoorstelling begint om 11.00uur met koffie. Daarna het concert en vervolgens een lunchbuffet. Deelname € 10,00 en reserveren
is gewenst. (0187)482400 (9-12) of receptie@hetdiekhuus.nl.

Donderdag 26 januari in Filmhuis Middelharnis ‘De Laatste Dagen van Emma Blank’ Regie: Alex van Warmerdam
Aan de rand van de duinen staat een eenvoudig landhuis. Emma Blank,
de vrouw des huizes is ziek en wacht op haar dood. Dat doet haar personeel, dat meer blijkt te zijn dan alleen personeel, ook. Het verzorgen en
bedienen van de immer ontevreden Emma valt hen zwaar. Hoe lang
houden zij dit nog vol? De laatste dagen van Emma Blank blijft je tot in
de laatste minuut ontroeren, verbazen en verrassen.

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

Chaos, verwondering en kruisbestuiving in Cultureel Ontbijt 17 december
Het programma van het cultureel ontbijt was beslist chaotisch te noemen met de start van het winterorkest, een college over wiskundige vormen en als sluitstuk een debat over geloof, respect en bruggen slaan. Maar gastheer Hans
Lammers bracht orde aan in de schijnbare chaos.
Zo’n dertig muzikanten onder leiding van Piet Westhoeve gaven in het Diekhuus voor de bezoekers van het cultureel
ontbijt, de aftrap voor hun winterconcert. Het werd een klein kerstconcert met zang en gedichten. Er gold een strak
schema en de bus stond al klaar om het orkest naar de verschillende locaties te brengen, waaronder de kerstmarkt in
Goedereede en meerdere verzorgingshuizen op het eiland. Het idee voor dit reizend orkest voor één dag, ontstond zeven jaar geleden, na een uitvoering met piano op het plein. Westhoeve vertelt hoe veel ideeën ontstaan in de gangen
van het Diekhuus. Ook valt het woord kruisbestuiving. Een woord dat Kees van Dam (SGP) in de gemeenteraadsvergadering gebruikte in relatie tot de culturele activiteiten die allemaal hun basis hebben in het Diekhuus. Deze keer
resulteerde dat in de toevoeging van een zanger en een dichter/verteller aan het Winterorkest. Het orkest dat begon
als Monumentendagorkest, bestaat uit een vaste kern musici van het hele eiland, aangevuld met leerlingen van de
Muziekschool. Het orkest wordt overal enthousiast ontvangen.
Westhoeve, een gedreven man die veel doet om klassieke muziek te promoten, vertelt nog enthousiast over de komst
van de Classic Express, naar het Diekhuusplein. “de winnaars van het Prinses Cristina Concours toeren met de Classic Express, de eerste rijdende concertzaal ter wereld, door heel Nederland. Deze talentvolle jongeren laten jonge kinderen kennismaken met klassieke muziek. Muziek die je leven lang bij je blijft.”
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Zondag 29 januari
Holland Jazz Ensemble met…..
Zondag 29 januari vervolgt het Holland jazz Ensemble haar serie op de zondagmiddag. Gezien de grote
(en enthousiaste) belangstelling maken we in het
voorjaar 2012 opnieuw een serie van vier concerten.
Het programma wordt nader bekend gemaakt. De
toegangsprijs wordt met een euro verhoogd naar €
6,00 per persoon.
De gastmuzikant op 29 januari wordt bekend gemaakt in de volgende Diekhuus Cultureel.
Gedichtendag Goeree-Overflakkee Zaterdag 28 januari Diekhuus

EEN STROOM GEDICHTEN EN MUZIEK
Zaterdagmiddag 28 januari organiseren de Reizende Dichters GoereeOverflakkee in samenwerking met het Diekhuus de vijfde editie van
de Nationale Gedichtendag op Goeree-Overflakkee. Die middag zullen
tien dichters vergezeld door vijf muzikanten optreden in het Diekhuus.
De optredens zullen verspreid in het Diekhuus plaatsvinden en iedere
zaal zal haar eigen karakter krijgen. Aanvang 14.00uur in de foyer. In
de pauze is er een dichters-high-tea. De toegangsprijs is vrij naar keuze, bezoekers wordt gevraagd om achteraf een bijdrage naar waardering te doneren in de collectebus. Het programma zal omstreeks
17.00uur zijn afgelopen.
Presentator Herman Maas.
(vervolg Cultureel Ontbijt van 17 december) Chaos
Na het inpakken en wegwezen van de musici -in razend tempo- voor
hun rondreis over het eiland, werd wiskundedocent Swier Garst geïntroduceerd door Lammers. Garst is werkzaam aan de Regionale Scholengemeenschap in Middelharnis en de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast doet hij onderzoek naar chaotische dynamische systemen aan
de Technische Hogeschool in Delft. Hij werd al jong gegrepen door de
schoonheid van de wiskunde. “De wiskunde is de taal om de natuur te
beschrijven en te begrijpen. In de wiskunde spreekt elke Chinees,
Japanner of Nederlander dezelfde taal.” Door toepassingen van wiskunde is de mens tot heel veel in staat. Zoals het bouwen van raketten of het voorspellen van gebeurtenissen. Garst heeft een fascinatie
voor chaos, waar zijn onderzoek zich op richt. “Zelfs in chaos blijkt een natuurlijke, uit te rekenen, ordening te zijn.”
Het beoefenen van wiskunde eist veel inspanning en doorzettingsvermogen. ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te
boven’ is dan ook het motto van het genootschap voor wiskunde. Desondanks kan Garst enthousiast meedelen dat er
vanuit de RGO zeventig leerlingen deelnamen aan de door hem georganiseerde Avond van de wiskunde: Ode aan PI,
de vaste, magische verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel dat al eeuwen velen heeft gefascineerd. Garst toont de aanwezigen de vijf platonische lichamen en de fascinerende zelfde uitkomst van al deze lichamen bij optellen en aftrekken van de ribben, zijvlakken en hoekpunten. Garst kan er uren over vertellen, maar de
klok is onverbiddelijk en de volgende gast, Andrea Stribos, wordt geïntroduceerd.
Kruisbestuiving
Andrea Stribos geeft twintig jaar godsdienstles op openbare basisschool De Inktvis in Dirksland. Ze ervaart een grote
kloof op het eiland tussen gelovigen en niet-gelovigen. Maar ook tussen gereformeerd en hervormd. “De vooroordelen
zijn groot. Wanneer je als bewust christen wil leven, krijg je van twee kanten tikken.” Stribos zou willen dat de mensen elkaar minder ‘afrekenen’ en zich toleranter tegen anderen opstellen. “Mensen moeten leren een nederige houding aan te nemen, zoals Jezus. Geloven is een levend ding. Dat kun je laten zien. Respect hebben voor elkaar. Mensen delen elkaar in, in geloofsvakjes. Ze hebben geleerd gescheiden te blijven, bij hun eigen groep. Dat is veilig.
Waarom vragen ze elkaar niet eens: wat geloof jij eigenlijk? Dat is kruisbestuiving. Neem kennis van elkaars standpunten. Mijn basishouding is: Ik weet mezelf een schepsel dat bewust niet in een systeem wenst te leven en met het
bewustzijn dat ieder ander ook een schepsel is, dat ik lief heb.” Stribos is heel blij met de volle klassen voor het godsdienstonderwijs, dat een vrijwillig vak is. “De kinderen zijn enthousiast. Ik leer ze aan de hand van spreekwoorden
en verhalen uit de bijbel over het christelijke geloof. En ik merk dat veel mensen mijn columns lezen, al reageren ze
niet vaak. Het is belangrijk om kennis te nemen van elkaars standpunten. Niemand is beter dan de ander.”
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Verwacht:
Donderdag 2 februari
Pina (Wim Wenders)
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 4 februari
Two 2 Team
Grutterswei, Oude-Tonge

Maandag 6 februari LunchFilmvoorstelling: Volver (P.Almodóvar)
Het verhaal gaat over drie generaties vrouwen die de oostenwind, vuur, waanzin
en zelfs de dood overleven dankzij hun goedheid en hun grenzeloze levendigheid.

Donderdag 9 februari
Disgrace (Steve Jacobs)
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 16 februari
Séraphine (Martin Povost)
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 17 februari
Diekhuus
Theatergroep Impuls speelt
‘Eten en Dansen’ (Haye van
der Heijden)
Maandag 20 februari
Diekhuus
LunchVoorstelling Dans
Door De Stilte met toelichting
en kennismaking dans
Donderdag 23 februari
Winter’s Bone (Debra Granik)
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 1 maart
Expositie Janny Postuma
Remonstrantse Kerk S’dijk

Verwacht:
Lunchvoorstelling Dans, door De Stilte op maandag 20 februari
11.00uur. Met toelichting, kennismaking en dansvoorstelling.

Donderdag 1 maart
Tous Les Soleils (Philippe
Claudel) Filmhuis M’harnis
Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart
Waisisi met LEF
Een muziektheatervoorstelling over de Watersnoodramp
Donderdag 8 maart
Le Hérisson (Mona Achache)
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 15 maart
Black Butterflies (Paula van
der Oest) Filmhuis M’harnis
Maandag 26 maart
Lunchconcert
Piet Westhoeve (piano)
Zaterdag 14 april
Jazz Young Vips Tour
Diekhuus

Verwacht:
Waisisi (Schouwen-Duiveland) met LEF, vrijdag 2 en zaterdag 3 maart.
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Vrijdag 20 april
PleinBioscoop (film)
Diekhuusplein

Zie ook
www.cultuurpleingo.nl

