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Zaterdag 31 maart Streek– en Rommelmarkt in het
Diekhuus en op het Diekhuusplein
De Streekmarkt is een markt voor ambachtelijke– en streekproducten van ons
eiland. Er is een kok aanwezig die heerlijke hapjes maakt. De 2e hands boekenwinkel van de Lions Club is ook
open. Bij mooi weer is er ook een
terras op ons plein. Repair Café
Middelharnis organiseert deze dag
het allereerste Repair Café van
Middelharnis. Tussen 10.00 uur en
13.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, fietsenmaker en
handige vrouwen en mannen die gratis helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook
gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken,
nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding,
fietsen, speelgoed, servies... alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt
kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd
raad. En dat op iedere laatste zaterdag van de maand, behalve december!

Zondag 1 april in het Diekhuus MuziekCafé
Paul Stark en Linneman met Dick de Graaf
Paul Stark en Jonas Linnemann ontvangen Dick de Graaf (sax) Stathis Eleotriviaris (contrabas) hij completeert die dag het ensemble. De speellijst van dit concert bevat alleen composities van Dick de Graaf, Paul Stark en Jonas Linnemann. Het is al een hele tijd geleden dat Dick de Graaf in het Diekhuus te gast
was met zijn septet en zijn carrière heeft sindsdien een grote vlucht genomen.
Het Diekhuus is blij dat hij nu als gast van Stark&Linnemann opnieuw op Goeree-Overflakkee te beluisteren is. Tenor- en sopraansaxofonist Dick de Graaf debuteerde in 1986 met zijn LP “Hot, hazy and humid” nadat hij eerder de Jazz
Competition won en speelde in Frank Grasso’s big Band. Hij speelde op talloze
internationale jazzpodia in Europa, Amerika, Afrika en het verre Oosten. Als
bandleider, componist, arrangeur en uitvoerend muzikant nam hij inmiddels
meer dan 20 cd’s op. In 2000 maakte hij in Mali met een groep jonge muzikanten
de cd “Djigui’. Een ander voorbeeld van zijn brede
multiculturele muzikale smaak is ‘Four Winds’ ook
gemaakt met Afrikaanse musici. In 2003 maakte hij
Shubert impressies voor jazzquintet en daarna liet
hij zich inspireren door Bartok en Bach. Met trio
Nuevo speelt hij Jazz meets Tango. Tegenwoordig
treedt hij op met een kleine bigband “Clazz Ensemble” en met “Out of the blues” de muziek van Oliver
Nelson. Dick de Graaf is als docent verbonden aan de
Codarts hogeschool in Rotterdam. Als gast van
Stark&Linnemann (die ook regelmatig de muzikale
ruimte buiten de jazz verkennen) belooft dit concert
weer een prachtige muziekmiddag in het Diekhuus.
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar door te reserveren! LET OP GEWIJZIGD: Aanvang 14.30 uur.
Toegang € 6,00. Zaal open 14.00 uur.

Zaterdag 31 maart Passie Concert Via Crucis in de
Hervormde Kerk Dirksland
Muzikale ondersteuning op vleugel en orgel: Wim Diepenhorst, dirigent: Rinus Verhage Aanvang: 20.00 uur Uit te voeren werken:

•
•
•
•

Via Crucis - die 14 Stationen des Kreuzwegs - (piano/vleugel uitvoering) van F. Liszt
Koraalcantate O Haupt voll Blut und Wunden van F. Mendelssohn-Bartholdy
O salutaris Hostia van G. Rossini
Crucifixus à 8 van A. Lotti

We zijn nog druk doende om dit concert ook te laten begeleiden met een meer visuele uiteenzetting van de 14
kruisstadia zoals die tot uitvoering worden gebracht in het Via Crucis maar hier zijn nog geen nadere gegevens
over bekend.

Zaterdag 31 maart Paaszangavond, Hervormde Kerk Sommelsdijk
Het Christelijk Gemengd koor ‘Jeduthun’ zingt onder leiding van dirigent Jan Wisse. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 31 maart Opening KunstKijk 2012
Zaterdag 31 maart wordt de preview van de KunstKijk 2012
geopend. Deze opening zal om 16.00 uur plaatsvinden in de
Kunstuitleen te Hellevoetsluis. W. Nattekaas, voorzitter van
de Culturele Raad Goeree Overflakkee, zal de opening verrichten. In deze preview kunt u al kennis maken met het werk
van een groot aantal deelnemers van de komende KunstKijk
van 17 mei t/m 20 mei. Naast bekende kunstenaars van Goeree Overflakkee doen ook veel kunstenaars van elders mee.
Het belooft een zeer boeiende tentoonstelling te worden.
We willen u graag uitnodigen om bij de opening van
de preview aanwezig te zijn.
Het adres van de Kunstuitleen te Hellevoetsluis is:
Opzoomerlaan 106, 3221 AP Hellevoetsluis
telefoon: (0181) 32 20 44 / fax: (0181) 32 20 94
e-mail: sbkzhe@xs4all.
Mocht u tijdens de opening verhinderd zijn, dan kunt u deze
preview ook bezoeken op: Donderdag en vrijdag van 13.00 16.00 uur Zaterdag van 13.00 - 17.00 uur en de eerste zondag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
De kunstuitleen is gesloten tijdens schoolvakanties.

Van 3 maart tot en met 26 mei in Fort Prins Frederik
Exposties van Elsa v.d. Wal, van Karen Pelckmans en van Renata SabatowskaMelieste uit Polen te zien iedere vrijdag en zaterdag van 11.00 uur t/m 16.00 uur
behalve op feestdagen en natuurlijk ook mogelijk te bezichtigen op afspraak.
Fort Prins Frederik, Havendijk 16, 3257 LH Ooltgensplaat
telefoon: (0187) 63 03 55 www.fortprinsfrederik.nl

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus Middelharnis G-O
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.cultuurpleingo.nl
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Donderdag 5 april in Filmhuis Middelharnis ‘The Tree of Life’
Regie: Terrence Malick
The Tree of Life begint ergens in een Texaans dorpje, in de jaren zestig waar een man en vrouw per telegram
op de hoogte worden gebracht van het overlijden van hun zoon. Over het hoe en waarom komen we niets te
weten; we zien alleen het verdriet van de ouders die het immense verlies op eigen wijze proberen te verwerken.
Al snel gaat de film dan over in wat ongetwijfeld de meest
besproken scène zal worden: een twintig minuten durende
sequentie over de ontstaansgeschiedenis van de wereld, vol
vulkaanuitbarstingen en dinosaurussen, die de natuurdocumentaires van Sir David Attenborough tot beginnerswerk
degradeert. Pas hierna treedt het echte narratief, als je
daar al van mag spreken, in werking; we zien het leven van
de jonge Jack O'Brien die opgroeit met een bijzonder autoritaire vader en een liefhebbende moeder en probeert zijn
weg te vinden in de wereld. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar door te reserveren! internet:
www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden/CJP € 5,00

9 april - Tweede Paasdag ‘Kijk bij de Boer’ op Goeree-Overflakkee
Kom ons erf op en wij heten u van harte welkom! Deze dag zetten 8 boerenbedrijven op GoereeOverflakkee hun stal- en schuurdeuren wijd open. De gelegenheid voor iedereen die wil zien hoe boeren en hun
gezinnen op een veilige, duurzame en diervriendelijke manier hun bedrijf voeren. En niet alleen 7 boeren,
maar ook een tomatentuinder doet mee. Tevens zijn in Ouddorp/Goedereede twee molens open en ook de molenaars leggen u graag het een en ander uit. De Euro Delta Jongeren organiseren boerenspelen en misschien
doet u wel mee. Als voorproefje op KunstKijk hangen er schilderijen en foto’s bij de familie Buijs in de Zuiderdieppolders. Het ISGO geeft uitleg over de akkerranden en Sociëteit Rhetorica laat aan de hand van oude landkaarten zien hoe Flakkee is ontstaan. En op een aantal plaatsen kunt u een proefritje maken met een
electrische scooter van Webego. De bedrijven liggen in drie clusters over
het hele eiland verspreid. Binnen de drie gebieden rijdt een tractor met
wagen, een bus en de recreatiebus.
Opening van de bedrijven: 10.00 tot 16.00 uur. En voor wie eerder wil beginnen, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het boerenontbijt
(meer info bij de VVV’s). Voor details van de deelnemende bedrijven:
www.kijkbijdeboer.nl of info@kijkbijdeboer.nl Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door het ISGO, RABOBANK, LTO NOORD afdeling GoereeOverflakkee, SABA, KvK Rotterdam, het Eilanden-Nieuws en LEADER.

Donderdag 12 april in Filmhuis Middelharnis ‘Silent Souls’
Regie: Aleksei Fedorchenko
Na het vroege overlijden van Mirons vrouw Tanya, wordt Aist door de weduwnaar gevraagd om hem te helpen
bij de uitvaart. Aist, medewerker van de papierfabriek die Miron runt, stemt koel en bedaard in. Het duo
maakt een lange rit om terug te gaan naar de plek waar Miron en Tanya ooit op huwelijksreis waren. De uitvaart moet vervolgens volbracht worden volgens de regels van de Merya-stam. Geheel volgens de gebruiken
wassen de twee mannen Tanya’s lichaam en vervoeren haar naar de plek waar haar leven met Miron van start
ging. Het gaat zonder aarzeling, gêne of tegensputteren. Aist helpt schijnbaar ongestoord mee. Maar je
weet dat dit nooit echt zo gemakkelijk kan zijn.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
aanvang 20.00 uur
toegang € 6,50 / Filmhuisleden/CJP € 5,00
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Zaterdag 14 april ‘Jazz Young VIPS’ in het Diekhuus
De Young VIPs Tournee biedt een fijne stimulans voor de carrière van bijzondere jazztalenten door een flink aantal optredens te genereren. Dit jaar
zijn saxofonisten Iman Spaargaren en John Dikeman de gelukkigen.
Spaargaren speelt met zijn kwartet melodieuze jazz geworteld in de traditie en met een aantrekkelijke dosis funk. Heel anders klinkt de no wave
noisejazz van Dikemans Cactus Truck die uit elkaar klapt van energie:
oordoppen in de aanslag. Ook in 2012 komt de Young Vips Tour in het

Diekhuus voor een spetterend jazz-dubbelconcert. Zaterdagavond 14
april spelen John Dikeman met Cactus Truck: John Dikeman
(tenorsax), Jasper Stadhouders (gitaar), Jon Rune Strom (contrabas)
en Onno Govaert (drums) en Iman Spaargaren Quartet: Iman Spaargaren (tenorsax), Marzio Scholten (gitaar), Cord heineking (contrabas) en
Klaas van Donkersgroed (drums)
Reserveren! Telefoon: (0187) 48 24 00 E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Internet: www.cultuurpleingo.nl Aanvang 20.00 uur kassa open vanaf
19.30 uur Toegang: € 12.00 per per persoon

Dinsdagmiddag 17 april Theatervoorstelling ‘Juliana, een tijdperk’ in
het Wijkcentrum in Middelharnis
Op dinsdagmiddag 17 april heeft het ouderenwerk van stichting Companen, het Pommodoro theater
uitgenodigd om een voorstelling te verzorgen in het Wijkcentrum.
De voorstelling heeft als titel: “Juliana, een tijdperk”
en bestaat uit liedjes en conferences.
Onze voormalige koningin Juliana was in haar tijd
een geliefde vorstin en verafschuwde protocollen; ze
wilde niet als majesteit, maar als mevrouw aan gesproken worden.
Juliana was nog maar net vorstin, toen zij ook het
achterwaarts weglopen in haar aanwezigheid afschafte. “Straks valt er nog iemand over het vloerkleed, ik wil geen ongelukken,”zei ze.
In het programma komen veel van haar originele
beslissingen en geestige opmerkingen aan bod. Belangrijke episoden uit haar leven passeren de revue.
Haar opvoeding, het huwelijk met Prins Bernard,
de jaren in Canada met de kinderen, haar regeerperiode…
Van Drees tot en met van Acht ontving zij op de
thee (die zij zelf inschonk). Intussen liet zij zich informeren en serveerde nogal eens een koekje van
eigen deeg. Als het gesprek langer duurde, vroeg ze:
“Eet U een boterhammetje mee?”
De regeerperiode van koningin Juliana begrensde
een bijzonder tijdperk. Het pacifisme, de nozems, de
eerste maanlanding, de houtje-touwtjesjassen, de
minirok, en in het theater o.a. Jos Brink, Rob de
Nijs en Gerard Cox… Vele liedjes uit die tijd blijken
een mooie link te hebben met het leven van deze
koningin. Hierdoor krijgen lied en verhaal ineens
een andere dimensie.
Juliana is een muzikale biografie geworden waarin voor- en tegenspoed, eigenwijsheden, warme betrokkenheid en humor de hoofdrol spelen.
NIEUWSGIERIG ? Kom dan gezellig tussen 14.00 en 16.00 uur genieten van dit Koninklijke gebeuren!
Kaarten kosten € 7,00 per persoon en zijn verkrijgbaar bij het Wijkcenrum, Doetinchemsestraat 27, of te
reserveren bij het Ouderenwerk per telefoon (0187) 48 33 66 of per e-mail: m.kieviet@stichtingcompanen.nl
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Donderdag 19 april in Filmhuis Middelharnis ‘Les Petits Ruisseaux’
Regie: Pascal Rabaté
Émile is een wat oudere man die het al een aantal jaar wat rustiger aandoet. Een boek lezen op de bank, wat
babbelen met andere oudjes in de plaatselijke kroeg en soms wat vissen met goede vriend Edmond. Deze leeft
heel anders en heeft nog regelmatig afspraakjes met vrouwen, houdt van dansen en schildert naaktportretten.
Als Edmond onverwachts sterft gaat bij Émile de knop om. Overal waar hij kijkt ziet hij opeens naakte vrouwen. Alsof hij na jaren te hebben geslapen wakker wordt en langzaam weer aan het leven ruikt.
Émile laat zijn ingedutte leven achter zich en stapt in zijn autootje om zijn bestaan weer leven in te blazen. Zijn
reis voert hem langs het prachtig gefilmde Franse landschap en allerlei kleurrijke personen. De sfeer blijft immer luchtig; Les Petits Ruisseaux is geen zware film over de problemen van het ouder worden maar een lichtvoetige film over jong blijven. Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 6,50 /
Filmhuisleden/CJP € 5,00
Reserveren!
Internet: cultuurpleingo.nl
Telefoon: (0187) 48 24 00
E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl

Vrijdag 20 april Buitenbioscoop op het Diekhuusplein!
Op je eigen stoel onder de sterrenhemel genieten van de film All Stars 2 Old
Stars? Dat kan! Op vrijdagavond 20 april 2012 is er een openlucht bioscoop op
het Diekhuusplein in Middelharnis. Gratis toegang. Aanvang 21.00 uur (na
zonsondergang). Op het plein bij de ingang van het Diekhuus kunt u lekkernijen voor tijdens de film kopen. En vergeet je eigen stoel niet mee te nemen!
Het weer moet natuurlijk wel meezitten. Bij slecht weer wordt de avond verzet
naar een andere datum. Dit zal gecommuniceerd worden via
www.cultuurpleingo.nl
All STARS 2 OLD STARS
All STARS gaat over een groep van zeven vrienden die al van jongs af aan
ieder weekend een potje voetbal spelen bij hun club Swift Boys. Winnen doen
ze bijna nooit, maar daar gaat het al lang niet meer om. In All STARS 2 OLD
STARS zorgt het onverwachte huwelijk van één van de jongens ervoor dat ze
zichzelf trakteren op een ‘ouderwets trainingskamp’ in de vorm van een lang
weekend Barcelona. De voetbalwedstrijd Barcelona – Real Madrid vormt het
hoogtepunt van dit tripje. Maar bij de Swift Boys gaat uiteraard niets volgens
planning. Noodgedwongen moeten ze zich met het busje van Harry’s Tuincentrum haasten over de Duitse en
Franse wegen om te zorgen dat ze op tijd in Barcelona aankomen. Gaandeweg vragen de jongens zich af of ze
wel zijn geworden wie ze wilden zijn.
Of ze het leven leiden dat ze ooit voor
ogen hadden. En of de ‘tweede helft’
nu al begonnen is….
Bekijk de trailer op
www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is niet mogelijk,
vol=vol
Toegang is gratis
neem wel je eigen stoel mee!
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Dinsdag 3 en 24 april Breicafé ‘Steekje los’ in
Diekhuusfoyer
Ben je ook weg van breien, haken en borduren etc ? Dan moet je hier zijn!
Locatie: Diekhuusfoyer, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis
Toegang is gratis, drankjes voor eigen rekening.
Meer informatie:
Nicole van Kempen telefoon (0187) 47 84 13
Gerdie Schellevis telefoon (0187) 48 24 29

Donderdag 26 april in Filmhuis Middelharnis - de allerlaatse film van
dit seizoen!
Binnenkort meer informatie over deze film op www.cultuurpleingo.nl
bij tab ‘films’ en in de eilandelijke pers….
U kunt natuurlijk wel alvast reserveren!
Internet: www.cultuurpleingo.nl Telefoon: (0187) 48 24 00
E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl Aanvang: 20.00 uur

26, 27 en 28 april Foto Expositie van De Rarekiek
in het Diekhuus
De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het
Diekhuus:
Donderdag: 9.00-21.00 uur
Vrijdag: 9.00-21.00 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur

Verwacht:
Zaterdag 12 mei 2012
Kunstmarkt
Fort Prins Frederik
17 mei—20 mei 2012
KunstKijk
Goeree-Overflakkee
Vrijdag 18 mei 2012
Roparunnacht
AV Flakkee

Zaterdag 28 april Streek– en Rommelmarkt in het
Diekhuus en op het Diekhuusplein
De Streekmarkt is een markt voor ambachtelijke– en streekproducten van
ons eiland. Er is een kok aanwezig die heerlijke hapjes maakt van onder andere de producten die te koop zijn op de streekmarkt. Rommelmarkt Er zijn
meer dan 25 verkooptafels, zowel binnen als buiten, waar van alles is te vinden; onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom voor elk van wils! De
Diekhuusfoyer is uiteraard open en bij mooi weer is er een terras op het plein.
Hier kunt u genieten van kopje koffie/thee en iets lekkers.
Repair Café Er is voor de tweede keer op Goeree-Overflakkee van 10.00 uur
tot 13.00 uur een
‘Repair Café’ in de
foyer. Hier staan diverse vaklieden klaar
– elektriciens, naaisters, fietsenmaker
e.d. die gratis helpen
bij alle mogelijke reparaties. Ook is onze
tweede hands boekenwinkel van de
Lions Club open.
De Streek- en Rommelmarkt is open van
10.00 – 16.00 uur.
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Zaterdag 26 mei 2012
Streek– en Rommelmarkt
Diekhuus en Diekhuusplein
2 juni—31 augustus 2012
Expositie Marlies Verda
Fort Prins Frederik
Zaterdag 2 juni 2012
Graffiti en Bodypaint wedstrijd. Fort Prins Frederik
Zaterdag 2 juni 2012
Shantykoor
Havendag Middelharnis
Zaterdag 9 juni 2012
Opendag Muziekschool G-O
Diekhuus
Zaterdag 23 juni 2012
Culturele Dag en Kunstmarkt
Oude-Tonge
Zaterdag 30 juni 2012
Eindejaars uitvoering van de
Muziekschool GoereeOverflakkee, in het Diekhuus

Meer informatie
en trailers:
www.cultuurpleingo.nl

