Programma:
Zaterdag 16 april 2011
Herv. Kerk Dirksland
COV Laudando
Woensdag 20 april 2011
Rem. Kerk Sommelsdijk
Lezing: Een Haagse Schilder
Woensdag 20 april 2011
‘t Trefpunt in Stad a/h H
Wildbreien verovert GO

Nummer 102
Editie april/mei 2011
Sociaal Cultureel Centrum
“Eerst beleid bepalen en dan plannen maken”
Gemeenteraad Middelharnis wijst verkoop Diekhuus af
“De gemeenteraad van Middelharnis heeft tijdens de raadsvergadering van 7
april niet ingestemd met het voornemen van het college om het Diekhuus te verkopen. Door alle fracties van de gemeenteraad werd tijdens een schorsing een
motie opgesteld, die vervolgens door de gehele raad is aangenomen.”

Woensdag 20 april 2011
ISGO Middelharnis
Scholing canon in de klas/dorp
Donderdag 21 april 2011
Filmhuis Middelharnis
‘In the Valley of Elah’
Donderdag 21 april 2011
SWO Oude-Tonge
‘Creatief taartopmaken’
Zaterdag 23 april 2011
Het Diekhuus
Rommelmarkt
Maandag 25 april 2011
Het Diekhuus
Muziek Café ‘Blues’
Maandag 25 april 2011
Goeree-Overflakke
‘Kijk bij de Boer’
Maandag 25 april 2011
Goeree-Overflakkee
‘Bloembollen-fiets-route’
Maandag 28 april 2011
Filmhuis Middelharnis
‘Ay Carmela’
30 april t/m 13 augustus 2011
Toren Goedereede
Expositie Quiltkring GO
6 mei t/m 25 mei 2011
Fort Prins Frederik
Expositie wijlen Mel Dale
Zaterdag 7 mei 2011
Het Diekhuus
Brick Fair Flakkee 2011
7 mei t/m 25 juni 2011
Fort Prins Frederik
Expositie Annette de Roo
Zaterdag 14 mei 2011
Het Diekhuus
Kinderfilm ‘Kikkerdril’

Opnieuw een stampvolle raadszaal donderdag in Middelharnis, waar de gemeenteraad voor de tweede maal sprak over de verkoop van het sociaalcultureel centrum. Het shantykoor Op Volle Kracht, opgericht in het Diekhuus,
zong uit volle borst en bracht met passie de stemming erin. Mevrouw Emma
Mijs overhandigde aan de burgemeester twee mappen met reacties: De Hyves
Red het Diekhuus met 268 leden, een Sympathieverklaring voor het Diekhuus
met 219 handtekeningen en 75 brieven aan de Gemeenteraad. Mevrouw Mijs
beschreef haar eigen betrokkenheid bij het Diekhuus als jeugdige bezoeker van
de Diekhuusactiviteiten op d’n Diek tot tegenwoordig als bezoeker van Filmhuis. Anne Verhey bedankte de “vrienden van het Diekhuus” op GoereeOverflakkee die duidelijk hadden gemaakt dat het Diekhuus een eilandelijk
draagvlak heeft.
In de vergadering kwamen alle fracties met hun overwegingen en tekende zich
langzamerhand af dat de Gemeenteraad “neen” zou gaan zeggen tegen het
Diekhuus. Naast kritische opmerkingen over de plannen werd ook duidelijk gemaakt dat de reacties uit de bevolking ernstig werden meegewogen en klonk
waardering voor de aangedragen argumenten. Verbinding is nodig, geen versnippering. “Laten we deze positieve houding inzetten voor een nieuw plan”
klonk het. (vervolg op pagina 5)

Woensdag 20 april 2011 Verenigingsgebouw ‘t Trefpunt in Stad aan ‘t
Haringvliet ‘Wildbreien verovert Goeree-Oveflakkee’
Na een succesvollewildbrei-middag in de Bibliotheek in Ouddorp gaat men nu ook in het Leespunt inStad aan 't
Haringvliet aan de slag met Wildbreien. Wildbreien is de nieuwsterage voor de jeugd, geïnspireerd op het boek
"Hoe overleef ik ....wildbreien" vankinderboekenschrijfster Francine Oomen. Het is de bedoeling dat iedereen
aanhet breien gaat, en dat met deze breisels objecten
op straat, zoals een lantarenpaal,hekje, verkeersbord, of iets dergelijks, opgefleurd gaan worden. De
medewerkers van hetLeespunt & leden van de
Dorpsgroep van Stad aan 't Haringvliet organiserenop woensdag 20 april (vanaf 14 uur) een wildbreimiddag voor de jeugd van 8– 88 jaar in het Leespunt,
in verenigingsgebouw het Trefpunt. Wil je voor het
eerst met wolen breinaalden aan de slag of brei je al
langer: iedereen is van harte welkom! Graag zelf je
eigenbreinaalden (nr 3,5/4,4,5/5) meebrengen. Voor
wol, inspiratie en iets lekkerswordt gezorgd. Je eigen
wol meebrengen mag natuurlijk ook! Aan het eind
van de middagheeft iedereen zijn eerste "wildbreisel"
af, en heb je genoeg ideeën om verderaan de slag te
gaan. Voor wie alvast meer wil weten over wildbreien: www.wildbreien.nl

Filmhuis

Middelharnis

Donderdag 21 april 2011
‘In the Valley of Elah’
Regie: Paul Haggis

Donderdag 28 april 2011
‘Ay Carmela’
Regie: Carlos Saura

Voor meer informatie zie
Diekhuus Cultureel uitgave
nr. 101 april 2011 of
www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl,
telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur),
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur,
Toegang: € 5,50 / € 3,00 (CJP/65+)
Filmhuisleden € 4,00.

Programma CultuurParticipatie 2012 Maandag 25 april 2011 (tweede paasdag)
Bloembollen Fietsroute op GoereeStichting Podium organiseert i.s.m. de
Overflakkee
gemeenten op woensdagavond 20 april een eilandelijke netwerkbijeenkomst voor culturele organisatoren Aanvang: 19.30uur Meer informatie op
www.cultuurpleingo.nl

Deze dag stelt een tiental
agrarische bedrijven hun bedrijven
open voor publiek. De boerderijen
zullen op een bloembollenroute liggen die met fiets of auto te volgen
is. Op www.cultuurpleingo kunt u
zowel de auto als de fietsroute
downloaden. Meer informatie:
www.kijkbijdeboer.nl
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Donderdag 21 april en 28 april 2011 bij de SWO, Creatieve Workshop
Taart Opmaken
In het Infocentrum aan de Berhardstraat 27 in Oude-Tonge (SWO) is er op 21 en 28 april a.s.
een creatieve workshop ‘taart opmaken met marsepein’. De workshops worden gegeven door
Martine Baat en zijn van 19.30 - 21.30 uur. De kosten die voor aanvang van de cursus op de
avond zelf betaald moeten worden aan Martine is € 16,00 per workshop,
inclusief koffie of thee, iets lekkers en een leuk doosje om uw taart in
mee te nemen. U hoeft uw taart niet zelf te bakken, dit is al voor u gedaan. Op 21 april is het thema van de taart ‘lente’ en op 28 april is het
thema ‘Koninginnedag’.
Voor de workshop van 21 april kunt u zich tot uiterlijk 15 april a.s. aanmelden en voor 28 april is het mogelijk aan te melden tot 22 april a.s. U
kunt dit doen bij de SWO telefoon (0187) 64 13 44 of via e-mail i.vanrossum@welzijngo.nl
kijk ook op www.cultuurpleingo.nl

Maandag 25 april 2011- tweede paasdag - ’Kijk bij de boer’
op Goeree-Overflakkee en Dagtocht Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee (ZH) stellen op Tweede Paasdag 9 boerenbedrijven hun deuren open voor bewoners en
toeristen. Tussen de bedrijven is een tulpenroute uitgestippeld die zowel met de auto als met de fiets te doen is.
De boeren willen graag laten zien hoe zij op een veilige, duurzame en diervriendelijke manier produceren.
Omdat, naar verwachting, tijdens KijkBijDeBoer de tulpen bloeien worden tulpenroutes uitgezet, voor de fiets én
voor de auto. Informatie over tulpenroutes en bustocht is ook te downloaden onder dit artikel. De diversiteit in bedrijven is groot. Natuurlijk doet er op zo’n dag een pluimveebedrijf mee waar de kinderen eieren kunnen zoeken. Drie
verschillende melkveebedrijven doen mee waarvan twee met melkrobots. Kalfjes, lammetjes en geitjes zijn allemaal
te aaien. Er is een koeienpedicure aan het werk te zien. En ook een kruiden- en groenteteeltbedrijf met in werking
zijnde plantsystemen is te bezichtigen. Natuurlijk kunt u daar als hobbyteler plantmateriaal kopen voor uw
(moes)tuin. En als u dat nog niet doet, een mooie gelegenheid om daar nu mee te beginnen. Een aantal verschillende
akkerbouwbedrijven doet mee en zij nodigen u allemaal uit om dit keer het erf op te rijden en te kijken wat er nu precies in die grote schuren gebeurt en wat er bewaard wordt. En ook is te zien wat verbrede landbouw (in dit geval een
landschapscamping) precies inhoudt.Op een paar bedrijven kunt u proeven wat er met die producten uiteindelijk gebeurt. Hoe smaakt de patat gemaakt van onze aardappelen?En wat is er allemaal nodig om pannenkoeken te bakken? Kom ze bij ons proeven. Veel van wat u die
dag eet, komt bij de deelnemende bedrijven vandaan. Bij een spruitenbedrijf krijgt u
een spruitenplantje zodat u kunt (laten) zien hoe die spruiten nu precies groeien. U
zult verrast zijn van de ontwikkelingen die er de afgelopen jaren hebben plaats gevonden. Zo zijn veel trekkers op Goeree-Overflakkee uitgerust met GPS en behoren
de ondernemers hier tot de modernste van Europa. Voor u een goede gelegenheid om
dit allemaal te bekijken en wellicht te proberen. De mogelijkheid is er om uw behendigheid met trekkers te laten zien. Er zijn drie clusters van drie bedrijven en binnen
die clusters wordt voor vervoer gezorgd. Een trekker met een excursiewagen zal u
daar vervoeren. En de bollentelers? Die hebben er voor gezorgd dat het eiland die dag in bloei staat en staan in
een veld om uitleg te geven. Voor meer informatie en details van de deelnemen bedrijven
www.kijkbijdeboer.nl of info@kijkbijdeboer.nl .Deze dag
wordt mede mogelijk gemaakt door het ISGO, LEADER, de RABOBANK en LTO NOORD.

Dagtocht Overflakkee
Stichting Podium organiseert 25 april een begeleide Dagtocht “Overflakkee”. Een verkenning van het landschap,
de landbouw, de geschiedenis en de tulpen. Met als gids
Jaap van Nieuwenhuyzen (agrarisch ondernemer en eilandkenner) bekijken we Goeree-Overflakkee met andere
ogen. Deelname € 15,00pp (inclusief lunch). Opstapplaatsen vanaf 9.30uur Melissant, Middelharnis en OudeTonge. Meer informatie www.cultuurpleingo.nl
Opgeven via podium@hetdiekhuus.nl of (0187)482400
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Maandag 25 april 2011 (tweede paasdag) in Het Diekhuus MuziekCafé
In het MuziekCafé spelen maandag 25 april Spider & The Fly Bues- en Stones-covers. Dit semi-akoestische Stones
blues-duo brengt het repertoire van ’s werelds Greatest Rock & Roll Band terug naar de essentie met 2 gitaren en 2
stemmen. Tijdens een optreden worden megahits als Satisfaction en Honky Tonk Women afgewisseld met minder
bekendere pareltjes en bluesnummers van de afgelopen 5 decennia.
Beide muzikanten hebben, net als de Rolling Stones, een blues achtergrond en hebben hun duo logischerwijs genoemd naar een bluesy Jagger & Richards compositie. De setlijst van de Spider & the Fly bestaat voor een groot deel
uit blues-repertoire waarmee de Stones in de jaren zestig bekend werden. Nummers van Muddy Waters, Howlin’
Wolf, Willlie Dixon, Slim Harpo en Jimmy Reed passeren de revue. Zanger-gitarist Cleanhead John is al jarenlang
Stonesfan in hart en ziel, reisde naar Londen om Mick Jagger en
Keith Richards te ontmoeten en toerde met diverse bluesbands van
Amsterdam tot Athene. Gitarist-zanger Arjan de Bruijn heeft talloze optredens verzorgd met diverse gipsy- en bluegrass bands, en is
momenteel ook nog aktief bij McAnthony’s Blues Gang.
Een optreden van duo The Spider & The Fly is een feest der herkenning. Behalve muziek wordt het publiek ook getrakteerd op een
muzikale Stones quiz.Vocale ondersteuning tijdens het optreden
wordt gewaardeerd, onder het motto: It’s Only Rock & Roll, But
We Like It !!! Aanvang MuziekCafé om 15.00uur en zaal open om
14.30uur. Toegang vrij. Reserveren is niet mogelijk
www.genuinemusic.nl
‘Galerie Fort Prins Frederik’
www.fortprinsfrederik.nl

6 mei - 25 mei 2011
wijle Mel Dale

7 mei - 25 juni 2011
Annette de Roo

Zaterdag 7 mei 2011 in Het Diekhuus
Brick Fair Flakkee
Iedereen is van 10.00uur tot 16.00uur van harte welkom! Overal ter wereld zijn ze in bijna elk huis te vinden,
aldan niet in de kinderkamer, in een doos op zolder of in menig stofzuigerzak (oeps!). Vele beschouwen deze bouwsteentjes
als kinderspeelgoed. Logisch, daar is het ook voor ontwikkeld.
Maar……deze steentjes worden wereldwijd ook door een grote
groep volwassenen(!), niet als “speelgoed” gezien, maar als
materiaal voor modelbouw. Aanwezige exposanten vertel-

len enthousiast over hun getoonde creaties en geven
graag bouwtips voor thuis.

Zaterdag 14 mei 2011 Jeugdfilm ‘Kikkerdril’ in Het Diekhuus
Max gaat een nachtje bij zijn oma logeren omdat zijn grote broer Jannes naar het ziekenhuis moet om zijn
amandelen te laten knippen. Jannus wil dat Max kikkerdril voor hem meeneemt naar het ziekenhuis, anders
zal hij nooit meer praten. Max loopt weg en gaat in de natuur op zoek naar kikkerdril.
Onderweg komt hij Jesse tegen, een meisje van zijn leeftijd, dat dierenverpleegster wil worden. Max vertelt
haar over zijn zoektocht en Jesse besluit met hem mee te gaan. Ze vallen van het ene avontuur in het andere:
ze zien een rups die gek loopt, ontmoeten een weesjongen die hen leert koeien
te melken, een meisje dat varkens aait
en ze komen oog in oog te staan met
een vos en een hert! Lukt het Max en
Jesse ook om kikkerdril te vinden ...?
Reserveren is gewenst!
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de
film met kind(eren) te bezoeken
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00 (9-12 uur) email: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang: 14.00 uur (duur van de film
is 90 minuten)Toegang: € 2,50
Geschikt voor alle leeftijden
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“Gezien het feit dat in de toekomstvisie van de gemeente is beschreven dat er een voorziening moet zijn voor de uitvoering van sociaalcultureel werk, breed van opzet en met een op de regio gerichte uitstraling. En dat daarnaast het deels terughuren van het Diekhuus
slechts een tijdelijke oplossing zou zijn voor maximaal tien jaar,
heeft de gemeenteraad besloten het Diekhuus niet te verkopen.
De gemeenteraad realiseert zich dat de aanwezige voorziening nu
niet voldoet, maar wil graag de nog vast te stellen cultuurvisie en het
accommodatiebeleid in het geheel betrekken. De gemeenteraad heeft
het college opdracht gegeven om in nauw overleg met betrokken partijen een startnotitie te maken die beschrijft hoe gekomen kan worden tot een voorziening voor sociaal-cultureel werk en deze in het
derde kwartaal van 2011 aan de Raad voor te leggen ter besluitvorming.
Het college van B&W heeft toegezegd om binnen een maand de mogelijkheden van de uitvoerbaarheid van de motie in beeld te hebben.
Het college komt hier in de raadsvergadering van mei 2011 op terug.” (persbericht Gemeente Middelharnis)
Desgevraagd zegt Jan Trompper, blij te zijn met de kans om het
Diekhuus opnieuw uit te vinden en nu mét (toekomstige) gebruikers
na te denken over een sociaal cultureel centrum voor het eiland.
Juist op het moment dat het Diekhuus haar sociaal-culturele functie
dreigde te verliezen, werd duidelijk hoezeer het Diekhuus leeft op
het eiland en welke regionale betekenis aan het cultureel centrum
wordt toegekend. Hij hoopt dat in de komende maanden een gebiedsbenadering wordt gekozen, waarin een proces van meedoen en meemaken op gang komt.
Anne Verhey reageert met: Ik ben blij met de eensgezindheid over
het Diekhuus in de gemeenteraad. De raadsbrede motie heb ik opgevat als een compliment voor het werk van alle gebruikers. Ik realiseer me dat er nu een belangrijke taak ligt bij de gebruikers, de
vrienden en de bezoekers om onze gekoesterde wens uit te werken in
een realistisch plan. Een plan dat past bij de toekomst visie en een
plan waar de raad eensgezind van blijft. Wij als gebruikers willen
graag samen met de wethouder optrekken om deze missie tot een
goed einde te brengen. We zijn vol goede moed.

Zaterdag 14 mei 2011
Cultureel Kunstkijk-Ontbijt
Op Molen ‘De Korenbloem’ in
Sommelsdijk
Met als gasten Molenstichting Goeree-Overflakkee en Eilandelijke
Kunstenaars. Aanvang 09.00uur
Deelname € 5,00 Opgeven via Diekhuus of podium@hetdiekhuus.nl

Verwacht:
7 mei—25 juni 2011
Fort Prins Frederik
Expositie Annette de Roo
6 mei - 25 juni 2011
Fort Prins Frederik
Expositie wijlen Mel Dale
Zaterdag 7 mei 2011
Het Diekhuus
‘Brick Fair’
Zaterdag 14 mei 2011
De Korenbloem, Sommelsdijk
Cultureel KunstKijk Ontbijt
Zaterdag 14 mei 2011
Het Diekhuus
Kinderfilm ‘Kikkerdril’
14&15 en 21&22 mei 2011
KunstKijk Goeree-Overflakkee

KunstKijk
Goeree-Overflakkee
14&15 mei en 21&22 mei
2011

14 mei - 15 mei 2011
Fort Prins Frederik
Kunstmarkt
25 juni 2011
Kindertheater in Het Diekhuus
‘De Verdwenen Stem’

Het programma van de KunstKijk is gereed. Via KunstKijk.com en via het Cultuurplein is al veel informatie te vinden. Meer dan 50 kunstenaars exposeren op
negen buitengewone locaties. Maar er kan ook gefietst worden, er zijn etalagekunst,
workhops en een cultureel programma.
Filmhuis Middelharnis vertoont donderdag 19 mei Peter Greenaways
‘The Draughtman’s Contract’, een detective rond een 17e eeuwse tekenaar.
Het KunstKijkFeest met theater en muziek, zaterdagavond 21 mei 2011
Voor meer informatie kijk op 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
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Onderdeel van: Companen, Partners in Samenlevingsopbouw, Welzijn en Cultuur.
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