Nummer 95

Programma:
Tot en met vrijdag 27 augustus 2010
Zomerexpositie in Het Diekhuus
Zaterdag 28 augustus 2010
Rommelmarkt Diekhuusplein
12 juli tot 28 oktober 2010
Expositie Jaap Peeman in
Wijkcentrum Middelharnis
16 augustus tot 27 september 2010
Expositie Jaap Peeman in
Remonstrantse Kerk Sommelsdijk
Zaterdag 28 augustus 2010
Stadse Dag 2010

Editie augustus 2010
Laatste week ZomerKunstkijk
Tot en met 27 augustus is in het Diekhuus de ZomerKunstkijk te bezoeken. Eilandelijke kunstenaars presenteren een afwisselende collectie schilderijen, fotografie, video en ruimtelijke werkstukken. De ZomerKunstkijk
is het sluitstuk van de KunstKijk Goeree-Overflakkee die in het voorjaar
met veel succes werd gehouden.
De ZomerKunstkijk in het Diekhuus werd gerealiseerd in samenwerking
met stichting Podium en WEBEGO. Drie medewerkers verzorgden bij toerbeurt toezicht en ontvangst van de bezoekers, in totaal werden tot nu toe
bijna vijfhonderd bezoekers geteld. De ZomerKunstkijk is te bezoeken op
donderdag, vrijdag en zaterdag tot en met 27 augustus.
Op de foto: Jan Trompper met “suppoosten” Nyla, Margot en Frank.

Donderdag 2 september 2010 Filmhuis
‘Genova’
Donderdag 9 september 2010 Filmhuis
‘Gosford Park’
Zaterdag 11 september 2010
Open Monumentendag
Zaterdag 11 september 2010 eerste
optreden nieuwe Jailhouse ‘Buckle
Up’
Donderdag 16 september 2010
Filmhuis ‘Involuntary’
Zaterdag 18 september 2010
Kindertheater voorstelling ‘Visserke
Vis’ in Het Diekhuus
Donderdag 23 september 2010
Filmhuis ‘Liverpool’
Zaterdag 25 september 2010
Rommelmarkt Diekhuusplein

Cultureel Ontbijt in Goedereede
Goereese Kunstdagen

Ter gelegenheid van de Goereese Kunstdagen wordt het eerste
culturele ontbijt van Stichting Podium van dit seizoen gehouden in GoeDonderdag 30 september 2010
dereede. Zaterdag 28 augustus 2010 wordt het ontbijt gehouden in de
Filmhuis ‘J’ai tué ma mère’
zaal van “De Gouden Leeuw”. Gastheer Hans Lammers ontvangt de musicus Hugo Verweij en Marias Velthuizen, onder andere bestuurslid van
de Kunststichting Goedereede. Na afloop van het Cultureel Ontbijt verzorgt Harald Jean Jassoy een rondleiding
langs de tentoongestelde werken in Goedereede. Aanvang 09.00uur Deelname € 5,00 en telefonisch reserveren bij
“De Gouden Leeuw” telefoon (0187) 49 13 71. Meer informatie: www.cultuurpleingo.nl

Goereese Kunstdagen
De 12de editie van de Goereese kunstdagen vindt van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 augustus plaats. Ook dit jaar is er
een zeer gevarieerd, aantrekkelijk programma. En, zoals elk jaar is het werk van internationaal erkende kunstenaars achter de ramen en in de historische huizen en tuinen te bewonderen.
Dinsdag 24 augustus 2010
19.00 uur
Opening Kunstdagen in de Toren door burgemeester vd Velde - muziek opening: Sabine Meijers op harp.
Aansluitend eenvoudig diner Gouden Leeuw (mensen kunnen zich hiervoor opgeven) bij mooi weer buiten aan lange
tafels.
Woensdag 25 augustus 2010
13.30-15.30 uur
kinderworkshop gedichten maken olv Ester Verwoest
19.30–22.00 uur
LA’s choice in het Roderhuis
Donderdag 26 augustus 2010
10.00-12.00 uur
rondleiding door Harold Jassoy langs de kunstwerken rond de haven met achteraf Irish Coffee bij ’t Sas (6 euro p/p)
15.30–17.00 uur
Kleine Ierse/Schotse proeverij bij Kokkerijen Hoeve Kortstaert Oostdijkseweg 39 3252 LL Goedereede
18,50 euro p.p. Jan Meng zal rond het Iers/Schotse thema verhalen vertellen bij de proeverij.
Vooraf reserveren bij Marijke Seip, telefoon (0187) 49 28 51
20.00-21.30 uur
concert Toren Goedereede: Clementine en band (10,- euro p.p). Vooraf reserveren bij VVV Ouddorp.
Vrijdag 27 augustus 2010
19.30 uur en om 20.30 uur
Rien Gielbert voorstelling om 19.30 en 20.30 in het kleinkunst theater bij het Roderhuis. Vooraf reserveren bij
Harald Jasssoy, telefoon (0187) 49 21 34 of VVV Ouddorp.
22.00 uur
Sassenachs doedelzak-spektakel
Zaterdag 28 augustus 2010
Ochtend
9.00-10.00 uur Cultureel ontbijt daarna rondgang langs de kunstwerken aan de haven olv Harald Jassoy
Middag
12.30–13.00
13.15-13.45
13.30-13.45
13.30-14.15
13.45-14.15
14.00-14.45
14.00-14.30
14.15-14.30
14.3014.45–15.15
14.45-15.00
15.15-16.00
15.15-16.00
16.15-16.30
15.00-15.30
15.30-15.45
17.00-19.00

Piet Westhoeve met Engelse muziek
Doedelzakspelers Sassenachs
Poppentheater Cassiopeia
Workshop volwassenen Ierse dans
Piet Westhoeve speelt engelse muziek
Tooralay (muziektent)
Glasblazer Ivo Teeuwen
Poppentheater Cassiopeia
Workshop gedichten Ester Verwoest en Reizende dichters op verschillende locaties.
Doedelzakspelers Sassenachs
Poppentheater Cassiopeia
Tooralay
Workshop Ierse dans jeugd
Optreden Ierse dans jeugd en volwassenen
Glasblazer Ivo Teeuwen
Poppentheater Cassiopeia
Temporary Jones
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Goereese Kunstdagen
Workshop gedichten maken - Ester Verwoest
Woensdag 25 Augustus 13.30-15.30 Kinderworkshop. Verzamelen bij de Kruidentuin bij de Toren in Goedereede.
Zaterdag 28 Augustus 14.30-16.30 Workshop voor volwassenen. Verzamelen bij de Kruidentuin bij de Toren in
Goedereede. Kom op Zaterdag langs bij de info stand op de Mark voor alle activiteiten.
Schrijven is plezier maken met taal, monumenten bouwen van woorden, trots zijn op de creaties. Met schrijven kun je
je observaties, je levenservaringen, je fantasieën verwoorden en vormgeven. Schrijven vraagt om creativiteit en om
het gebruik van techniek.
Schrijven is proberen, spelen en durven. Je kunt er alleen aan werken of in een groep. Door te delen, door naar elkaar
te luisteren, door te schrijven en te schrappen door kritisch te zijn met hulp, wordt het creëren nog intenser.
Tijdens de Kunstdagen in Goedereede is de Kruidentuin naast de Toren zo’n plek waar gecreëerd, gedeeld, geluisterd
en geleerd kan worden. Onder deskundige leiding van Ester van Meurs vind je hier een klankbord van meelezers en
meeschrijvers.
Ester Verwoest is docent creatief schrijven en schrijfster.In juni 2008 heeft ze de opleiding docent creatief schrijven
aan het huis voor de kunsten in Roermond afgerond. Ester Verwoest geeft cursussen via de open universiteit
Hellevoetsluis en in haar schrijfwerkplaats ‘Lettervers’ in Zierikzee.

Donderdag 2 september 2010 in het Filmhuis
‘Genova’
Regie: Michael Winterbottom
Rouwverwerkingsdrama waarin weduwnaar Colin Firth met zijn
dochters in Italië neerstrijkt na de dood van zijn vrouw.
De bedrieglijk vrolijke openingsscène behelst een autorit waarin
moeder Marianne (Hope Davis) haar dochters bezighoudt met
raadspelletjes. In haar enthousiasme betrekt de jongste dochter
Mary haar moeder in een potje blindeman. Met fatale gevolgen:
er vindt een botsing plaats waarbij de moeder verongelukt.
Vader Joe (Colin Firth) is ineens weduwnaar en moet bovendien
zorgen voor twee getraumatiseerde dochters.
Als de zomer is gekomen besluit Joe Chicago tijdelijk te verruilen
voor het Italiaanse Genua om zijn getraumatiseerde gezin verandering van omgeving te bieden.
Maar de verandering van omgeving doet de problemen uiteraard
niet verdwijnen: Mary heeft nog steeds nachtmerries en Kelly
stort zich gretig op de Italiaanse jongens.
Zodra de actie in Genova is verplaatst naar Italië doet de film aan
als een luchtig zomers drama over een vader die de gebruikelijke
problemen heeft met zijn opgroeiende dochters. Maar onderhuids
broeit en dreigt er van alles.
Reserveren gewenst. Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00.
Aanvang 20:00 uur toegang € 6,00/3,00 (CJP/65+)
Filmhuisleden € 4,00 Reserveren Diekhuus
telefoon (0187) 48 2400 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of per e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
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Donderdag 9 september 2010 in het Filmhuis ‘Gosford Park’
Regie: Robert Altman
De film speelt zich af in 1932 in een groot Engels landhuis, Gosford Park, dat toebehoort aan de rijke Sir
William McCordle. Een gezelschap rijke Britten en Amerikanen, allen bijgestaan door hun bedienden en hier
samen voor een weekend van fazant schieten, wordt midden in de nacht opgeschrikt door een moord die in het
huis gepleegd wordt.
De moord wordt vanuit het perspectief van de dienstboden verteld. Het mysterie is het kader waarbinnen
Altman de spanningen van het Britse klassensysteem
uiteen zet. Ook komen de seksuele moraal van die tijd
(waaronder impliciete homoseksualiteit) en het verval
van het Britse Rijk en Brits adelsysteem.
De vele personages staan door middel van talloze door
elkaar geworven subplots (veelal bestaande uit geheimen en verborgen agenda's) met elkaar in verband.
Met onder meer Michael Gambon, Kristin Scott Thomas, Hellen Mirren en Emily Watson.
Reserveren gewenst. Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00.
Aanvang 20:00 uur toegang € 6,00/3,00 (CJP/65+)
Filmhuisleden € 4,00 Reserveren Diekhuus
telefoon (0187) 48 2400 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of
per e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl

September 2010 Het Roesttheater : Cyrano de Bergerac in Ouddorp
Het Roesttheater speelt op een geheime locatie in Ouddorp het negentiende eeuwse ‘Cyrano de Bergerac’ van de
Franse toneelschrijver Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac is het verhaal over de onbereikbare liefde, komisch en
poëtisch, dramatisch en humoristisch.
Cyrano de Bergerac speelt zich af in 1640 in Parijs en
vertelt het verhaal van de dichter, vechter en aanvoerder van de cadetten in het Franse leger, Cyrano.
Cyrano is verliefd op zijn nichtje Roxane, maar omdat
hij zo een lange neus heeft, denkt hij dat ze nooit van
hem zal kunnen houden. Roxane op haar beurt is verliefd op de jonge cadet Christian de Neuvilette, die
dient in het legeronderdeel van Cyrano.
Deze Christian is alles behalve een poëet. Hij weet zijn
liefde voor Roxane met geen mogelijkheid onder woorden te brengen. Cyrano helpt hem. Hij ‘leent’ Christian
zijn woorden op papier en zijn stem. Woorden die
Roxane betoveren.
Spel: Jeroen van Beek, Frank Derijcke, Steven Helvensteijn, Anne Moormann en Ferdi Stofmeel.
Bewerking en regie: Hans Keijzer.
Speeldata Ouddorp:
11, 14, 15 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 en 25 september
Meer informatie: www.hetroesttheater.nl
Kaartverkoop: VVV Ouddorp
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Zaterdag 11 september 2010 Open Monumentendag
In 1843 werd in Sommelsdijk een boek uitgegeven: “Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee”
door Benjamin Boers, predikant te Middelharnis en schoolopziener voor Goeree-Overflakkee. Het boek opent
met een “voorrede”: “Een bijzondere gehechtheid gevoelt elk mensch aan zijn geboorte-grond en de plaats zijner
inwoning. Met zo menige plek en met zoo menig voorwerp, hetgeen hem dagelijks onder ogen komt, zijn
herinneringen verbonden aan genotene vreugde, of ondervondene smart, die zijn hart ook aan menig levenloos
voorwerp boeijen. De gedurige verandering, welke zijn oog ontwaart, en de onophoudelijke wisseling der gedaante van hetgeen hem omringt, doet bij hem de vraag opkomen: hoe mag het met deze streek, of die stad, of
dit dorp en deszelfs bewoners wel gesteld zijn geweest vóór 50, vóór 100, voor méérdere jaren? …….
En welkom is hem de geschiedenis, die aan zijn weetlust voldoet en hem met zijn verbeelding verplaatst in
vroegere eeuwen.”
Nu, september 2010, heeft de werkgroep Open Monumentendag Goeree- Overflakkee dit thema als richtsnoer
genomen voor de presentatie van het programma 2010. Want afgezien van het negentiende eeuwse taalgebruik
is Boers “voorrede” hoogst actueel. In de eenentwintigste eeuw is er veel belangstelling voor het landschap, de
woonomgeving en de economie.
Het is interessant én leuk om Goeree-Overflakkee te ontdekken door het volgen van de paden van haar
geschiedenis. Op de voorpagina ziet u plaatjes en gedichtjes, schetsjes van dorpen op ons eiland waarmee
Boers elk hoofdstuk opent.
Het (landelijke) thema van Open Monumentendag 2010 is “De smaak van de negentiende eeuw”.
In onze regio biedt het thema talrijke aanknopingspunten. Over “smaak valt niet te twisten” zeggen we wel en
geven daarmee aan dat smaak iets persoonlijks is. Wij zijn erg blij dat ons eiland ook dit jaar weer een grote
verscheidenheid aan activiteiten biedt op Open Monumentendag. Veel vrijwilligers laten u op smaakvolle wijze
kennismaken met de geschiedenis van Goeree-Overflakkee, in dorpskernen en in het buitengebied. GoereeOverflakkee moet je “proeven” door eropuit te trekken en kennis te maken met de verhalen van het eiland,
zoals die worden getoond in monumenten en belevenissen. Met deze Open Monumentendaggids krijgt u een
waardevol programma met interessante achtergrondartikelen. Geniet ervan, gebruik uw fantasie en ontdek
Goeree-Overflakkee langs de paden van de geschiedenis.
Open Monumentendag Goeree-Overflakkee ”Een bijzondere gehechtheid”
Namens de werkgroep,
Open Monumentendag GoereeOverflakkee
Jan Trompper

11 september 2010 Eerste optreden in nieuwe JAILHOUSE ‘Buckle Up & Friends’
Na 8 jaar in het Diekhuus is Jailhouse verhuist naar het nieuwe Jongeren Activiteiten Centrum (kortweg JAC)
aan de Molenweg in Middelharnis. Op 11 september zal het eerste optreden onder de Jailhouse-vlag in het JAC
plaatsvinden. Het optreden wordt verzorgd door de bekende Flakkeese coverband Buckle Up (de zeer succesvolle afsluiter van de FD 2010). Echter, omdat het een bijzondere gelegenheid betreft heeft Buckle Up zo'n 20
muzikale vrienden uitgenodigd om met hen samen onder de noemer "Buckle Up & Friends" een evenement te
organiseren dat heel sterk doet denken aan de legendarische ‘coversessies’ die in de jaren 90 in het oorspronkelijke Jailhouse gebouw in Sommelsdijk gehouden werden.
Deze avond moet het feestelijke begin worden van een nieuw hoofdstuk in het JAC, wij hebben er in ieder geval
alle vertrouwen in dat we ook in het nieuwe onderkomen de goede lijn van het afgelopen jaar kunnen doorzetten! Op 11 september a.s. is entree gratis en de zaal is open vanaf 21.00 uur.
Graag tot 11 september in het JAC!
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Donderdag 16 september 2010 in het Filmhuis ‘Involuntary’
Regie: Ruben Östlund
Met een vage fatalistische ondertoon observeert regisseur
Östlund de meest basale van alle dagelijkse dilemma’s.
Should I stay or should I go? Zal ik niets zeggen of toch wel?
Haarscherp brengt hij de al te menselijke neiging in beeld
om zich maar te schikken naar onbehaaglijke, onaangename
of ronduit onrechtvaardige situaties, ‘omdat protest toch
niets zal uithalen’.
De op de Filmfestival Cannes meest omstreden episode van
de film portretteert een buschauffeur die weigert verder te
rijden voordat de degene zich meldt die het gordijntje van
het reistoilet heeft gesloopt. De manier waarop het gezelschap zwijgt en uiteindelijk een zondebok naar voren schuift,
werd even confronterenden onaangemaan gevonden als het gedrag van de chauffeur. Natuurlijk ontkom je niet
aan een vergelijking met ongepaste burgerlijke gehoorzaamheid in recente geschiedenis, inclusief de Tweede
Wereldoorlog. En daar is het Östlund om te doen.
Reserveren gewenst. Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00.
Aanvang 20:00 uur toegang € 6,00/3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00 Reserveren Diekhuus
telefoon (0187) 48 2400 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of per e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl

15, 16, 17 & 18 september 2010 ‘Het Oproer van Zierikzee’
Havenplein-Oude Haven in Zierikzee
van Cees Möhlmann en Mar van der Veer
Groots muzikaal openluchtspektakel met meer dan honderd toneelspelers!
In het prachtige decor van het oude Zierikzee nemen honderd acteurs, zangers en dansers u mee naar de
Middeleeuwen. U waant zich op de markt en in de sloppen van de eeuwenoude stad. U proeft de verstilde sfeer van
het imposante stadhuis. U voelt de angst van de bevolking voor de wraak van haar onverbiddelijke landsheer. En u
leeft intens mee met de onvergetelijke apotheose aan de Oude Haven.
Het Oproer, een belevenis om nooit te vergeten!
Aanvang 20.00 uur overdekte tribune kaarten € 20,00
Kaarten verkrijgbaar:
telefonisch: 06 30 72 13 14 of www.historischespelen.nl
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Zaterdag 18 september 2010 Kindertheatervoorstelling in Het Diekhuus
Theater Grrr speelt ‘Visserke Vis’
Een zeevoorstelling geïnspireerd op een gedicht van
Paul van Ostaijen.
Marc werkt in de flessenfabriek. In zijn lunchpauze is hij op het
strand. Uit de zee komt een diep geluid. Hij moet weten wat het is
en blijft….

Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Wij nodigen ouders/verzorgers graag uit de voorstelling met uw
kind(eren) te bezoeken!
Aanvang 14.00 uur. Toegang € 4,00 per persoon.

Reserveren gewenst VOL=VOL
Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00 of per mail: receptie@hetdiekhuus.nl

Donderdag 23 september 2010 in het Filmhuis ‘Liverpool’
Regie: Lisandro Alonso
De titel van de nieuwste film van de Argentijn Lisandro Alonso is
een tikje misleidend. Liverpool is geen stadsportret en ook geen
film over de roemruchte geschiedenis van de voetbalclub. Geenszins.
Farrel is al jaren op zee. Als zijn containerschip de haven van Ushuaia nadert, gelegen in zuid- Argentinië, vraagt Farrel zijn kapitein toestemming om aan land te gaan. ‘Ik ben er geboren’, zegt hij.
‘Ik wil kijken of mijn moeder nog leeft.’
Hij stopt kleren en een fles wodka in een weekendtas, en gaat van
boord. Hij eet, hangt, wandelt, vaart, neemt een flinke lurk uit zijn
bodemloze fles, en vraagt of hij kan meerijden naar het nog zuidelijker gelegen Tolhun – steevast in langgerekte, vrijwel bewegingloze shots, waarin een prominente rol is weggelegd voor het
overweldigende landschap.
Wat het doel is van de reis blijft ongewis. De meeste informatie zit in een merkwaardige monoloog. ‘Wat doe je hier?’
vraagt een oude man aan Farrel, die niet kan antwoorden omdat hij bijna bevroren is nadat hij de nacht voor zijn
ouderlijk huis heeft doorgebracht. ‘Niet lang nadat je bent vertrokken is Analía geboren. Niemand kent je hier nog.
Zelfs je moeder niet. Ze is ziek. Ik heb geen idee waarom je bent teruggekomen.’
Als hij al lang en breed vertrokken is, blijft de camera achter in het van God vergeten dorp, en moet de kijker maar
zien uit te vissen wat Farrels band is met het inerte meisje dat zo graag hartjes tekent. Misschien is het cadeautje
dat hij voor Analía heeft meegebracht een clou, of anders het magistrale, wrede landschap, of de subtiele oogopslag
die de twee wisselen in een café.

Reserveren gewenst. Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00.
Aanvang 20:00 uur toegang € 6,00/3,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 4,00
Reserveren Diekhuus telefoon (0187) 48 2400 (tussen 9.00 en 12.00 uur) of per e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
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Donderdag 30 september 2010 in het Filmhuis
‘J’ai tué ma mère’ Regie: Xavier Dolan
De 16-jarige Hubert woont alleen met zijn moeder in een buitenwijk
van Montréal. Alles daar benauwt hem: het met kitscherige tierelantijnen volgestouwde appartement, zijn moeders slechte kledingsmaak, haar bekrompen vrienden. Hubert kan niet wachten tot hij het
huis uit kan.
Maar voorlopig zijn moeder en zoon tot elkaar veroordeeld. En dat is
geen pretje, want Hubert is geobsedeerd door de moeizame verhouding met zijn moeder. Niemand haalt hem zo het bloed onder de nagels vandaan als zij; zelfs de kruimels om haar mond tijdens het eten
brengen hem tot razernij. Vrijwel ieder gesprek tussen hen ontaardt
in ruzie, waarbij Hubert zijn moeder op krijsende toon beledigt en
vernedert.
De kracht van J’ai tué ma mère, het regiedebuut van de jonge Canadees Xavier Dolan, schuilt in de nietsontziende manier waarop de
hoofdpersonen elkaar verbaal te lijf gaan. Hubert is een draak van
een tiener: egoïstisch, verwend en veel te vol van zichzelf. Maar ook
het gedrag van moeder Chantal verdient geen schoonheidsprijs. Beiden zijn wispelturig en manipulatief, waardoor de moeder-zoonrelatie
bij vlagen ondraaglijk wordt.
Dolan, nog geen 20 toen hij de film maakte, schreef zelf het scenario,
deels gebaseerd op zijn eigen ervaringen. Hij speelt ook Hubert, en
dat gaat hem makkelijk af. De frustraties van de egocentrische puber
overtuigen, en zijn agressieve uitbarstingen zijn even komisch als
angstaanjagend.
Reserveren gewenst. Diekhuus telefoon: (0187) 48 24 00.
Aanvang 20:00 uur toegang € 6,00/3,00 (CJP/65+)
Filmhuisleden € 4,00 Reserveren Diekhuus telefoon (0187) 48 2400

Verwacht:
Donderdag 7 oktober 2010 Filmhuis
‘Let’s Dance’
Zondag 10 oktober 2010
Paul Stark
Donderdag 14 oktober 2010 Filmhuis
‘Lebanon’
Zaterdag 23 oktober 2010
Kindertheater Max Verstappen in
Het Diekhuus
Vrijdag 19 november (datum nog onder voorbehoud) Bright Blue Gorilla
Het Diekhuus

www.cultuurpleingo.nl
Heeft u onze nieuwe site al eens
bezocht?
De nieuwe website presenteert u een
breed en zo volledig mogelijk overzicht
van culturele activiteiten op GoereeOverflakkee. De site beschikt over de
mogelijkheid om informatie te downloaden zoals onder andere de Gids van
Open Monumentedag 2010.
Op het ‘plein’ treft u de volledige
culturele agenda voor de komende tijd
aan. Ook kunt u op ons nieuwe ‘plein’
trailers bekijken van te verwachten
films in het Filmhuis, kaarten voor
voorstellingen online bestellen en voor
inhoudelijke informatie over deelnemende organisaties biedt het ‘plein’ een
toegangspoort naar de betreffende
sites.
Ons nieuwe ‘plein’ is voor een deel nog
onder constructie, wellicht vindt u nog
niet alle informatie die u zocht. Is dat
het geval, laat het ons weten! We horen
graag uw reactie via het nieuwe
‘plein’ (home: rechts boven bij contact) of via e-mail
podium@hetdiekhuus.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
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Onderdeel van: Companen, Partners in Samenlevingsopbouw, Welzijn en Cultuur.

