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Zaterdag 28 april 2012
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Diekhuus en Diekhuusplein
Zaterdag 28 april 2012
Orion Ensemble
de Overkant
Maandag 30 april 2012
Op Volle Kracht
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Expositie: Marlies Verda
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Opening KunstKijk 2012
Het Diekhuus
17 mei—20 mei 2012
KunstKijk Expositie
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Voorjaarsconcert Laudando
Hervormde Kerk D’land
Zaterdag 26 mei 2012
Streek– en Rommelmarkt
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Editie mei 2012

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. 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 weer het
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 en december!

Zaterdag 28 april ‘Orion Ensemble’ in De Overkant
Het Orion Ensemble is een kamermuziekgezelschap met als vaste kern een pianotrio. Het werd opgericht in 2000. Het Orion Ensemble geeft vele concerten op
de Nederlandse podia met als kenmerk een programmering zonder grenzen, qua
bezetting, stijl, tijd en land. Een van de krachten van het ensemble is het op originele wijze verbanden leggen tussen klassieke, jazz, Joodse, Spaanse en Argentijnse muziek. Veel energie is en wordt nog voortdurend gestoken in het zoeken
naar nieuw materiaal, waardoor het ensemble een uniek repertoire heeft opgebouwd dat nooit eerder door een pianotrio werd gespeeld. Het Orion Ensemble
heeft dan ook heel wat wereldpremières op zijn naam staan. Met een van die premières, een compositie van pianist Leonard Leutscher, werd het ensemble in
2008 finalist en prijswinnaar van het Internationaal Joods Muziekconcours. Van het Orion
Ensemble zijn acht cd’s verschenen.
Dit is het eerste concert in 2012 in een reeks
van vier onder het label “de Overkant”
klassiek OK! Het concert is op zaterdag 28
april. Aanvang 20.00 uur ontvangst vanaf
19.30 uur. Kaarten € 22,50 inclusief koffie of
thee vóór het concert en een consumptie ná
het concert. Kaartverkoop: balie van VVV
Ouddorp (0187-681789) Kijk voor nog meer
info op de website van het Orion Ensemble en
wordt overtuigd van de kwaliteit. http://www.orionensemble.net/

4 mei t/m 4 juli 2012 Expositie Marlies Verda in Remonstrantse Kerk
van Sommelsdijk
Marlies Verda is op 19-08-1956 in Breda geboren. Zij volgde de lerarenopleiding en daarna de Vrije Academie
in Den Haag. Sinds 1986 is zij autonoom kunstenaar discipline schilderen. Zij heeft een beroeps/lespraktijk
gehad in Oosterhout, Tilburg en nu in Den Bommel (Molendijk 57sous). Exposities hield zij door het hele land
en in Duitsland (Essen), Polen (kamp Majdanek) en Amerika
(Jewish Community Centre Pittsburgh).
Het werk dat zij hier laat zien zijn twee series, de ene serie heet
‘Openbaring’ , een serie schilderijen in acryl op doek over het bijbelboek Openbaring maar ook over de openbaringen die zich de laatste
tijd in haar leven hebben voorgedaan. Er wordt gewerkt in lagen en
als er een “ huid” is ontstaan die zij interessant genoeg vindt gaat zij
weer wegschilderen. De kunst is om alleen de essentie over te houden. Maar de transparant weggeschilderde vlakken geven nog een
kijkje in de eerdere lagen en zorgen voor spanning in het schilderij.
De tweede serie heet ‘de Vogel en de Vis’ en gaat over de schepping.
Zowel de vogel als de vis kunnen zich vrij bewegen, de een in het
water de ander door de lucht. Dat geeft vrijheid; iets wat de mens
vaak mist. Vrij zijn: dus durven loslaten is het moeilijkste wat er is.
Daar gaat deze serie over. De techniek is gemengde techniek: acrylverf, krijt, potlood en stift.
Website: www.marliesverda.webklik.nl Via de site doorlinken naar
facebook kan ook. U bent van harte welkom op deze expositie na de
kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op
verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont)
en elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.

Vrijdag 11 mei 2012 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. 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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Zaterdag 12 mei 2012 ‘Kunstmarkt’ Fort Prins Frederik
Op deze dag zullen er veel zaken zijn zoals muziek, zang, dans en gedichten in en rond om het fort, ook de horeca gelegenheden zullen dan geopend zijn. Er staan marktkramen buiten en op het plein voor het fort en binnen
tafels. Alle kunstenaars die iets verkopen betalen € 25,00 voor
de faciliteiten. De rest van het geld wordt aan kunst en cultuur
besteed. Deze dag is speciaal om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen.
Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk verschillende kunstvormen samen te brengen. Indien u mogelijk nog iets leuks voor
ons weet houden wij ons aanbevolen. Wij streven ernaar om zo
min mogelijk kosten te maken. Voor inschrijven en voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Bram den Exter telefoon
06 25 04 78 24 of per email a.den.exter@orange.nl
Het programma van de Kunstmarkt kunt u bekijken op
http://www.fortduquesne.nl/joomla/home.html

Zaterdag 12 mei 2012 O.B. Bommelbraderie met kermis in Den Bommel
De sfeer van de Bommelbraderie is altijd gezellig en ook is er veel muziek aanwezig
middels dweilbandjes en optredens van diverse artiesten, eten en drinken is er voldoende te koop op het terras midden in het dorp op het Emmaplein, waar tevens de optredens plaatsvinden.
Ook is er wat te eten op de Baderie zoals broodje beenham en poffertjes, sateetje en
patat. Dit jaar is ook de helikopter van de familie Prince weer aanwezig en kan Den
Bommel en omstreken ook weer vanuit de lucht worden bekeken. Velen hebben op deze
wijze hun luchtdoop mogen ervaren. Op het Kadeplein is de Kermis gestationeerd.
Deze komt ieder jaar terug en al voor de 25e keer! Hieruit blijkt wel, dat ook de Kermis
exploitant, Den Bommel een gezellige locatie vindt! Kortom een gezellige en
gemoedelijke voorjaarsbraderie, die als het weer ook meewerkt altijd zeer geslaagd is.
U BENT VAN HARTE WELKOM!

Zaterdag 12 mei ‘Het 50e Bachconcert’ Hervormde kerk M’harnis
Op zaterdag 12 mei D.V. hoopt musicus Paul Kieviet voor de vijftigste
keer een Bachconcert te verzorgen. Dit keer in de Hervormde Kerk te
Middelharnis, waar zich het grote Leeflang-orgel uit 1952 bevindt,
met 43 sprekende stemmen, verdeeld over drie klavieren en pedaal.
Een overvloed aan mogelijkheden dus, om de magistrale orgelmuziek
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) te vertolken. Het programma
voorziet in een boeiende afwisseling van grote orgelwerken, met een
veelheid aan fraaie klankkleuren.
Het programma kunt u vinden op www.cultuurpleingo.nl tab
‘kerkconcerten’.

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus Middelharnis G-O
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.cultuurpleingo.nl
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KunstKijk Goeree-Overflakkee 2012, opening in het Diekhuus
Op Goeree Overflakkee vindt van 17 mei t/m 20 mei de KunstKijk 2012 plaats. Tijdens het Hemelvaartweekend worden groepsexposities georganiseerd op bijzondere locaties. Het Diekhuus in Middelharnis is de centrale locatie van de
Kunstkijk 2012. Op deze locatie worden diverse activiteiten aangeboden, Camping de Grevelingen zal in het teken
staan van taal, poëzie en beeldende kunst. Andere locaties zijn de altijd sfeervolle Theetuin in Herkingen, het eigen
woonhuis en atelier van Joep Luijckx met dit jaar een vergrote tuin, de mooie karakteristieke schuren van Soldaat in
Stad aan het Haringvliet en van Boerderij Bouwlust in Oude Tonge. Ook doet dit jaar weer fotoclub ‘de Rarekiek’ mee
op haar eigen locatie in Sommelsdijk. Een nieuwe locatie is
Hofstede de Geere aan de Geerweg 6 te Middelharnis. Bij
sommige Flakkeeërs ook wel bekend als het startpunt van
kanotochten. Op deze locatie zullen buitenbeelden en installaties te zien zijn. Ook nieuw dit jaar is een Cash & Carry
locatie, waar tegen kleine prijsjes kunst gekocht kan worden.
De Cash & Carry vindt plaats bij de HEMA in Middelharnis
en in het Diekhuus. In totaal doen dit jaar ruim 40 kunstenaars mee en is er een grote diversiteit aan beeldend werk te
zien. Naast de exposities is er tijdens de KunstKijk ook veel
aandacht voor muziek. Op alle locaties zijn diverse optredens
te beluisteren. In schuur Soldaat soleren jonge mensen op
verschillende instrumenten. Aanmeldingen voor dit open podium zijn nog mogelijk bij yolanda@sax.nl. In schuur Bouwlust kunt u genieten van Stark Linnemann electric band,
akoestische jazz en in atelier Mandala-ei treedt Duo NoTess
op en Double Deux, een piano duo gevormd door Marjo Boom
en Paul Stark. Op de locatie Grevelingen kunt u o.a. genieten
van zangeres Maria Laverda met begeleiding van Marcal
Potters en in de Theetuin de Bongerd spelen het Tinte Collectief en Arpa Doppia. Dit is nog maar een greep uit de diverse
optredens. Openingsfeest Diekhuus In het Diekhuus zal
het openingsfeest op 16 mei plaatsvinden. De KunstKijk wordt geopend met een feestavond, diverse bands van
Goeree Overflakkee treden op en ook een act geheten secret art zal er plaats vinden. Deze avond wordt om 20.00 uur
officieel geopend door Burgemeester Zevenbergen van Middelharnis. Deze avond zal muziek brengen voor jong en oud
en is, evenals bij alle andere locaties, gratis te bezoeken. Zaterdag 19 mei is er een cultureel ontbijt, waar 3 kunstenaars een presentatie over hun werk geven. Onder leiding van Hans Lammers zal er een discussie met de zaal plaats
vinden. Tijdens de KunstKijk zal in het Diekhuus ook een expositie te zien zijn van het schoolproject Tulp en zullen
er workshops gegeven worden!
De KunstKijk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een cultureel evenement waar u kunt genieten van beeldende
kunst en muziek. Voor meer informatie, waaronder het volledige programma en workshops, kunt u een kijkje nemen
op de geheel vernieuwde website www.kunstkijk.com. Het belooft een heel afwisselend programma te worden. Ook
kunt u kijken op www.cultuurpleingo.nl .

Zaterdag 19 mei 2012 Voorjaarsconcert Laudando
Hervormde Kerk van Dirksland
Wij hopen u 19 mei a.s. te verwelkomen in de hervormde kerk van Dirksland.
Het concert zal om 20.00 uur aanvangen. Uitgevoerd zullen worden werken van
H. Purcell, C. Monteverdi, N. Bruhns, J.C.F. Bach, F. Mendelssohn en
R. Schumann. Het is wederom gelukt een prachtig programma in elkaar te
zetten en wij nodigen u dan ook van harte uit om dit bijzondere concert bij te
wonen. Medewerking wordt verleend door Ralph Looij, bas en im Diepenhorst,
orgel. Algehele leiding heeft Rinus Verhage. Toegangsbewijzen kunnen verkregen worden via www.covlaudando.nl, via de leden van het koor of in de kerk.
Toegangsprijzen zijn € 10,- en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

Van 3 maart tot en met 26 mei in Fort Prins Frederik
Exposties van Elsa v.d. Wal, van Karen Pelckmans en van Renata SabatowskaMeliste 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
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VitrineProject van Stichting Podium
Vitrine van de maand: De verzameling beelden van Lydia van Lint
Stichting Podium presenteert op 20 locaties op GoereeOverflakkee een maandelijks wisselende expositie van diverse kunstenaars, schilders, verzamelingen en creativiteit.
Het enorme succes van het Vitrineproject is vooral te danken
aan de inzet van een aantal vrijwilligers die zorgen voor de
wisselingen van de exposities. Deze maand willen wij u wijzen op de beelden expositie van Lydia van Lint uit Sommelsdijk. Lydia van Lint is door het leven aan de hand genomen
om zich met plezier te leren uiten.
Onder de naam 2 Be Creative 2 geeft Lydia regelmatig workshops in het werken met o.a. powertex, klei en sieraden in
haar eigen atelier of op locatie. Iets heel anders, maar net zo
kunstig zijn haar figuren voor het vitrineproject. Iedere figuur van Lydia is weer anders en ze zijn allemaal heel origineel. In haar atelier maakt ze kleurrijke beelden en figuren,
geïnspireerd door dieren, fantasie en sprookjes. Daarnaast
maakt ze objecten, sculpturen, maskers, tassen en sieraden
en toont ze haar werk in Etten-Leur en in Frankrijk en toont
en verkoopt ze haar werk op haar webwinkel Mrs. L. Voor
informatie kunt u contact opnemen met Lydia, telefoon:
(0187) 84 68 78 of via de website www.2becreative2.nl
Wilt u de verzameling van Lydia met uw eigen ogen
zien? Van 11 april tot 23 mei 2012 staat de vitrine met zijn
expositie in het gemeentehuis in Middelharnis. Een locatie
overzicht van de overige vitrines kunt u vinden op
www.cultuurpleingo.nl
Heeft u ook een bijzondere verzameling of talent dat u wilt exposeren via het vitrineproject,
neem dan contact op met Piroska de Mos (0187) 48 24 00. Ook voor informatie over het Vitrineproject van Stichting Podium kunt u bij haar
terecht.
2 juni—31 augustus 2012
Expositie Marlies Verda
Soroptimisten zetten zich in voor Filmhuis
Fort Prins Frederik

VERWACHT
seizoen 2011/2012

Middelharnis
In het kader van het thema educatie gaat de Soroptimistclub G-O zich in
de periode 2012/2013 inzetten voor Filmhuis Middelharnis. Het Filmhuis ,
dat bestaat uit vrijwilligers, vertoont al sinds 1976 zogenaamde ‘Arthouse’
films. Films met een educatief karakter, waarin de kijker bewust wordt
gemaakt van een bepaald thema of dilemma. Het Filmhuis werkt regelmatig samen met de scholen op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld voor het
vak Culturele en Kunstzinnige Vormgeving of in het kader van Cinekids.
Het Filmhuis vertoont haar films met een verouderde Bauer-projector en
dito randapparatuur. Binnen afzienbare termijn zal het niet meer mogelijk zijn analoog film te draaien. Om het voortbestaan van het Filmhuis
Middelharnis te kunnen waarborgen moet ook het Filmhuis mee met haar
tijd. Aanschaf van digitale apparatuur en de daarbij behorende geluidsapparatuur is daarvoor noodzakelijk. Door middel van acties wil de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee het Filmhuis Middelharnis helpen bij deze
modernisering. De Soroptimisten hopen de komende twee jaar voldoende
geld in te zamelen om een nieuwe geluidsinstallatie te kunnen aanschaffen, die in de Theaterzaal van het Diekhuus gebruikt kan worden. Komende zomer volgt ten bate van het Filmhuis een klassiek concert in de Toren van
Goedereede. Noteert u nu alvast de datum: zaterdag 16 juni, aanvang 16.00
uur. Meer informatie: www.cultuurpleingo.nl
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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 9 juni 2012
Literair Café
Diekhuus
Zaterdag 16 juni 2012
Klassiek concert tbv Filmhuis MH
Toren van Goedereede
Zaterdag 23 juni 2012
Culturele Dag en Kunstmarkt
Oude-Tonge
Zaterdag 30 juni 2012
Eindejaars uitvoering van de Muziekschool Goeree-Overflakkee, in
het Diekhuus

-VOORLOPIGVOORLOPIGCultureel Programma 20122012-2013
van het DIEKHUUS
SEPTEMBER 2012
Zondagmiddag 9 september 2012, JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Vrijdagavond 21 september 2012, Buitenbioscoop Diekhuusplein
Zaterdag 29 september 2012, Streek– Rommelmarkt & Repair Café, Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
OKTOBER 2012
Zaterdagmiddag 6 oktober 2012, Kindertheatervoorstelling ‘De Kleine Prins’
Zaterdag 27 oktober 2012, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
NOVEMBER 2012
Zondagmiddag 4 november 2012, JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 24 november 2012, Streek– Rommelmarkt & Repair Café, het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
DECEMBER 2012
Zaterdagmiddag 1 dec 2012, Kindertheater Max Verstappen ‘Zwarte Piet redt het Sinterklaasfeest’
Maandagmiddag 10 dec 2012, Lunchvoorstelling Kerst met Stark & Linneman
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
JANUARI 2013
Zondagmiddag, 24 januari 2013 JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 26 januari 2013, Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en op het Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
FEBRUARI 2013
Zaterdagmiddag 16 februari 2013, Kindertheater Max Verstappen ‘Cor Kraai in de Wolken’
Zondagmiddag 17 februari 2013 JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 23 februari 2013, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
MAART 2013
Zaterdagavond 9 maart 2013, Marjolein Meijers in het Diekhuus
Maart 2013, Theater voor volwassenen, Toneelvereniging ‘Loos Alarm’
Zondagmiddag, 24 maart 2013 JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 30 maart 2013, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
APRIL 2013
Zaterdag 27 april 2013, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
In het nieuwe culturele seizoen worden er ook weer op maandag de bekende ‘lunchvoorstellingen’
geprogrammeerd, Hier komt binnenkort meer informatie over.

Meer informatie en trailers: www.cultuurpleingo.nl
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