Programma:
Zaterdag 27 augustus 2011
Goereese Kunstdagen en
Cultureel Ontbijt Goedereede
Zaterdag 27 augustus 2011
Rommelmarkt
Het Diekhuus

Nummer 105
Editie september 2011

1-17 september 2011 Diekhuus doet mee in
Verlichte Molen– en Boerderijenroute

Cultureel Centrum het Diekhuus is vanaf 1984 gevestigd in de voormalige
openbare lagere school Middelharnis. Het Diekhuus biedt onderdak aan tal van
1 t/m 17 september 2011
(culturele)activiteiten, zoals peuterspeelzaal, filmhuis, (kinder)theater, muziekVerlichte Molen– en Boerderij- school, yoga, exposities, dans en concerten. De combinatie en diversiteit van
enroute, Goeree-Overflakkee
gebruikers maken het Diekhuus tot een levendig cultureel centrum, waarin
1 september 2011
positiviteit, respect en inspiratie de kernwaarden zijn.
‘Haar Naam Was Sarah’
Filmhuis Middelharnis

De school onderaan D’n Diek dateert van 1885. Het gebouw is typisch voor plattelandsscholen van eind 19e eeuw, met een zelfdragende dakconstructie met
Zaterdag 3 september 2011
hangspanten. De oostelijke vleugel van de dorpsschool werd gebruikt door de
Stadse Dag
meisjes, de westelijke vleugel voor de jongens. In 1965 verwoestte een brand het
Stad aan ‘t Haringvliet
middendeel van het gebouw, de sporen zijn op zolder nog duidelijk zichtbaar.
Het Diekhuus was sedert 1954 eerder gevestigd aan het Zandpad 140 op D’n
Zaterdag 3 september 2011
Diek in en door de kerken van Melbourne, na de Watersnoodramp, geschonken
Havenconcert, Goedereede
gebouw. MoZaterdag 3 september 2011
menteel worden
Het 49e Bachconcert
door de gebrui´Van Sweelinck tot Bach´
kers van het
Hervormde Kerk Sommelsdijk
Diekhuus nieuDonderdag 8 september 2011
we plannen ont´Alamar´ Filmhuis M’harnis
wikkeld om de
eilandelijke soZaterdag 10 september 2011
ciaal-culturele
Excursie naar De Schans
Ouddorp, www.cultuurpleingo.nl functie van het
gebouw verder
Zaterdag 10 september 2011
te ontwikkelen.
Open Monumentendag G-O en
Streek&Cultuurmarkt op het
Diekhuusplein
Zaterdag 10 september 2011
´Herrie in Huis´
Kindertheater Huis van Geluid

Zaterdag 10 september 2011
Streek&Cultuurmarkt op het Diekhuusplein

Woensdag 14 septemer 2011
Start Djembe Cursus
´t Zaaltje, Achthuizen

Het Diekhuusplein is op Open Monumentendag “Streek&Cultuurplein GoereeOverflakkee” waar van alles te beleven is. De Streekmarkt is een markt voor
ambachtelijke– en streekproducten van ons eiland.

Donderdag 15 september 2011
´La Vie Moderne´
Filmhuis Middelharnis

De markt is van 9.30 uur t/m 16.00 uur.

Zaterdag 17 september 2011
Concert Marinierskapel
Haven Goedereede
Donderdag 22 september 2011
´Agora´ Filmhuis Middelharnis
Donderdag 29 september 2011
´Black Swan´
Filmhuis Middelharnis

Diekhuuspleinatelier
In het Pleinatelier kunnen vanaf half twaalf Diekhuuspanelen worden geschilderd, waarmee een venster-expositie wordt gemaakt achter 80 ramen van het
Diekhuus. 80 vensters op de wereld. Dat moet een veelkleurig geheel worden!
Het PleinAtelier staat onder leiding van Miran Zimmerman en Joep Luijckx en
deelname is mogelijk voor oud en jong vanaf zes jaar! Deelname kost € 1,00.
Bij slecht weer is de activiteit binnen. En na afloop van de expositie kun je vanaf 20 september je eigen paneel ophalen in het Diekhuus.
De expositie zal te zien zijn van 10 tot en met 18 september.

Cultureel Ontbijt in Goedereede
‘Feest in Stad en Dorp’
Bij gelegenheid van de Goereese Kunstdagen organiseert het Diekhuus het
eerste Cultureel Ontbijt ook dit seizoen in De Gouden Leeuw in Goedereede,
zaterdagochtend 27 augustus. Gastheer Hans Lammers spreekt met André
Kastelein van de Stichting Stad Goedereede en Wim Soeters van Nieuwe Tonge In Bloei.
In Goedereede worden activiteiten voorbeid voor 2012, het jaar dat stad Goedereede 700 jaar bestaat. En in Nieuwe Tonge werd dit jaar het 550-jarig bestaan gevierd, “Feest in Stad en Dorp“ is dan ook het thema van dit Cultureel
Ontbijt. Zaterdagochtend 9.00uur deelname (inclusief ontbijtbuffet) € 5,00.
Reserveren bij de Hotel Gouden Leeuw (0187) 49 13 71 of e-mail: info@hoteldegoudenleeuw.com

Goereese Kunstdagen
Het schilderachtige Goedereede heeft al veel kunstenaars geïnspireerd
tot prachtige werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het hele
stadje zo eind augustus standaard vijf dagen in de ban van de kunst is.
Tot en met zaterdag 27 augustus draait alles in Goedereede om kunst in
de breedste zin van het woord. Kunstenaars openen hun ateliers en halen alles uit de kast. Er zijn rondleidingen, voordrachten en muziek.
Plaats dat alles in het idyllische hart van Goedereede en een kunstig
mooi weekje is geboren. Centraal in de Kunstdagen is een tentoonstelling van het werk van een internationale groep van beeldend kunstenaars, te bewonderen achter de ramen van de historische panden in het
centrum van Goedereede. Daarnaast is er een gevarieerd en hoogstaand
amusements- en kleinkunstprogramma.

Vrijdag 26 augustus 2011
Rien Gielbert 3 voorstellingen “King Corn of zogezegd en alles”, in de schuur bij de Familie Goekoop
Groot spektakel, een optreden van “Brisa Flamenca”: flamenco muziek- en dans in de muziektent

Zaterdag 27 augustus 2011
Cultureel ontbijt in de Gouden Leeuw, kosten € 5 euro;
daarna rondgang langs de kunstwerken aan de haven olv Harald Jassoy, kosten € 5
Piet Westhoeve, piano muziek met een Spaans accent
Papierscheppen met Jaap van Oest
Fado zangeres Maria Fernandes, muziektent
Verhalenverteller Wim van Ham, Röderhaus en Tuin familie Kastelein
Optreden clowns
Optreden fluit-ensemble “Tibarium Cantus” in de Toren
Optreden Saxofoonkwartet “Blast” op de markt
Optreden “Delta Swing Band”, muziektent
Volledig programma: www.kunststichtinggoedereede.nl

Programma CultuurParticipatie 2012
De Culturele raad G-O organiseert dinsdagavond 20 september een eilandelijke
netwerkbijeenkomst voor culturele organisatoren Aanvang: 19.3uur
Meer informatie op www.cultuurpleingo.nl
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Donderdag 1 september 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘Haar Naam Was Sarah’ Regie: Gilles Paquet-Brenner
Haar Naam Was Sarah is de ontroerende verfilming van de bestseller
van Tatiana de Rosnay over het grote drama dat zich in Parijs voltrok.
De tienjarige Sarah wordt in de nacht van 16 juli 1942 samen met haar
ouders opgepakt en naar het Vélodrome d'Hiver in Parijs gebracht,
waar duizenden joden worden verzameld voor deportatie. Niemand
heeft echter gezien dat Sarah haar kleine broertje Michel in een kast
opsloot, net voordat de politie het appartement binnendrong. Zestig jaar
later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journaliste in Parijs
(Kristin Scott Thomas), de opdracht een artikel te schrijven over deze
razzia, een inktzwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. Ze gaat op
zoek in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt ze een goed verborgen geheim van haar eigen schoonfamilie. Haar echtgenoot probeert
haar ervan te weerhouden zich met deze geschiedenis te bemoeien,
maar Julia besluit desondanks het spoor van Sarah te volgen.
Iedereen is van harte welkom.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl, telefoon: (0187) 48 24 00,
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 6,50 / € 4,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 5,00

Zaterdagavond 3 september 2011 ‘4e Goereese Havenconcert’
Op zaterdag 3 september a.s. nodigt de Stichting Promotie Kop van Goeree u uit om het 4e Goereese Havenconcert bij te wonen. Op een speciaal ponton dat in de haven van het altijd sfeervolle Goedereede drijft, zullen weer
diverse muzikale optredens worden verzorgd.
Stadsbeiaardier Jan Bezuijen opent de avond met muziek vanaf de toren op het prachtige carillon, terwijl het
publiek door het stadje wandelt en zich naar de haven begeeft.
Het Muziekschoolorkest Goeree-Overflakkee bestaat uit zo’n 45 muzikanten, hoofdzakelijk jongeren en leerlingen van de Muziekschool Goeree-Overflakkee. Dit orkest speelt altijd ter afsluiting van de grote jaaruitvoering
van de Muziekschool en treedt voor de tweede keer op bij het Havenconcert. Het orkest was winnaar van het
Two2Team Festival in Oude Tonge 2007 en finalist bij de laatste editie in 2011. Zij spelen toepasselijke muziek
voor op het water: de “Watermusic” van Händel, “An der schönen blauen Donau” van Johann Strauss en “The
Pirates of the Caribbean” van Hans Zimmer / Klaus Badelt. Het orkest staat onder leiding van Piet Westhoeve.
Daarna speelt Duo Vivace; Suzanne Roeland – fluit en Alette van Heest - piano. Zij zijn inmiddels een gerenommeerd duo, prijswinnaars bij diverse concoursen en komend najaar beleven zij hun Europese debuut tijdens het
Festival Internazionale di Musica da Camera in Bentivoglio (Bologna) in Italië. Zij spelen onder andere een
spectaculair stuk, de Carmenfantasie van Bizet.
Het Stadskoor Goedereede, o.l.v. dirigent Jaap de Geus geeft voor het eerst acte de présence op het Havenconcert. Zowel solo als met begeleiding zingen zij hoofdzakelijk repertoire uit musicals, zoals “I will follow him” uit
Sister Act, maar ook “Land of Hope and Glory” en muziek van Tom Parker en John Rutter.
De Koninklijke Fanfare Apollo o.l.v. Leo Simons levert altijd een prachtige bijdrage aan het Havenconcert. Het
orkest bestaat dit jaar 125 jaar en dat laten de muzikanten niet onopgemerkt voorbij gaan! Zo waren er in mei
reeds jubileumconcerten en op zaterdag 17 september a.s. zal, eveneens ter ere van dit jubileum, de wereldberoemde Marinierskapel in Goedereede optreden. Apollo speelt muziek van o.a. Verdi (Nabucco) en een stuk met
muziek van de beroemde Italiaanse filmcomponist Ennio Morricone (“Once upon a time in the West”).
Aan het einde van de avond zullen Apollo en het Stadskoor voor een prachtige afsluitende verrassing zorgen……
De toegang tot het Havenconcert is gratis. Het concert wordt georganiseerd door de St. Promotie Kop van Goeree en wordt mogelijk gemaakt door welwillende sponsors. (zie www.cultuurpleingo.nl)
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Zaterdag 3 september 2011 Stadse Dag
Het is alweer negen jaar geleden dat Stichting Podium begon met het project “Ketting rijgen”, waarbij kernen
subsidie kregen om iets samenbindends op cultureel gebied te organiseren. In Stad aan’t Haringvliet ontstond
hierdoor de werkgroep Stadse Dag en jaarlijks organiseren ze iets met steeds een wisselend motto. Dit jaar is
het thema “Sprookjes”, waarbij naast de jeugd ook de ouderen worden uitgenodigd in de Voorstraat. De peuterspeelzaal en de scholen hebben al voorwerk gedaan en hun
resultaten kunt u dan zien en horen.
We beginnen om twee uur in de Voorstraat met het uitbeelden van tal van bekende sprookjes, maar er zijn ook kraampjes van dorpsbewoners, de Stadse dichters, Stadse postzegels en Stadse Nijntjes en zelfgeschreven sprookjes . Er is
ook een prijsvraag, waaraan iedereen mag meedoen.
Achter de ramen hangen dit keer geen trouw- , pas- of
groepsfoto’s, maar Stadse huisdieren met hun baasje en verder werkstukken en foto’s van de scholieren. Om 16.00 uur
begint het traditionele concert van de zang, Piet en Annemarie in de Hervormde kerk en om 17.00 uur begint
in de Voorstraat de gezamenlijke stikzakmaaltijd aan de met bloemen versierde tafels waarbij iedereen zijn
zelfgemaakte eten kan nuttigen of ruilen met anderen.Onder het eten spelen de Grevelinger Muzikanten met
in hun midden onze Stadse Leen. Iedereen is welkom!

Donderdag 8 september 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘Alamar’ Regie: Pedro Gonzalez- Rubio
In Alamar is een opvallende rol weggelegd voor de kreeft, de barracuda en de kaaiman, die samen met de Mexicaanse vissers hun habitat hebben gevonden in Banco Chinchorro, het rijkste koraalrif
van Mexico. Deze genreoverschrijdende film - een kruising tussen
documentaire en fictie - deint zachtjes mee op het ritme van de zee
waar de vissers en de dieren hun dagen doorbrengen. Visser en prooi
leven met elkaar samen op dit een na grootste koraalrif ter wereld,
dat een intact ecosysteem kent.
Een van die vissers krijgt bezoek van zijn vijfjarige kleinzoon en
zoon, de pas gescheiden Jorge. De eilanden van dit natuurreservaat
mogen niet bebouwd worden, zodat ze meters uit de kust in een hutje op palen wonen. Elke dag duiken ze naar snappers, drinken ze
hun koppen koffie en onderhouden ze de vissersboot. Het leven lijkt
ideaal: hun dagen bestaan uit het eten van vis langs de zee waar
deze gevangen is, met natte haren van het duiken. Hoewel het afscheid nadert tussen Jorge en zijn zoon, die met zijn moeder teruggaat naar Italië, wordt dat sentiment nergens uitgebuit. Het contrast tussen deze afgelegen plek en Rome, tussen de wilde natuur en
de gecultiveerde mens, is subtieler dan in menig natuurfilm. Op
Banco Chinchorro is de mens nu eens niet de dominante soort, en
die nederigheid siert de personages. González-Rubio debuteerde in
2005 met Toro negro, een rauw portret van een stuntman annex
stierenvechter.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl, telefoon: (0187) 48 24 00, e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur, Toegang: € 6,50 / € 4,00 (CJP/65+) Filmhuisleden € 5,00

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
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Zaterdag 10 september 2011 Kindertheater in het Diekhuus
Kindertheater Huis van Geluid met de voorstelling ‘Herrie in Huis’
Er was eens een huis,
een mooi oud huis met een rood dak
en een glimmend blauwe voordeur.
Het Huis van Geluid
Het huis was dol op muziek
en dat was maar goed ook
want in alle kamers van het huis
woonden muziekinstrumenten.
Als je goed luistert kun je de instrumenten horen,
als je heel goed luistert, want ze slapen nog…..”
Zo begint de nieuwe voorstelling van “Huis van Geluid”,
met als titel “Herrie in Huis”
“Huis van Geluid” maakt muzikale theatervoorstellingen
voor kinderen vanaf 4 jaar en is een samenwerking tussen
Erik de Reus en Chris Oelmeijer.
Met zo min mogelijk woorden en zo veel mogelijk muziek
vertellen we het verhaal van het huis en zijn bewoners,
Pia No, Trompet, Gibson, de elektrische gitaar en Gigi, zijn
geliefde, de Spaanse gitaar. Instrumenten die gespeeld
worden zijn o.a. piano, akoestische en elektrische gitaar,
ukelele, drums, trompet, saxofoon, eufonium en vele
andere.
Aanvang 14.00 uur Toegang € 5,00 per persoon
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de voorstelling met kind
(eren) te bezoeken. Reserveer via:
Internet: www.cultuurpleingo.nl E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl Telefoon: (0187) 48 24 00

Donderdag 15 september 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘La Vie Moderne’ Regie: Raymond Depardon
La vie moderne bestaat uit een aantal ontmoetingen met boerenfamilies, met wie Depardon in de loop der jaren
een vertrouwensband heeft opgebouwd. De band, gesmeed met eindeloos geduld en een grote liefde voor deze
mannen en vrouwen, brengt Depardon aan de keukentafel, het enige rustpunt in het boerenleven. Elke ontmoeting begint met een lange scène waarin we over golvende heuvels en kronkelige weggetjes op de boerderij afrijden. Centraal in La vie moderne staan de stokoude broers Marcel (88) en Raymond (83) Priat uit het gehucht
Le Villaret dat in de bergen boven Lyon ligt. Zoals de mannen daar aan hun keukentafel zitten met hun handen om de koffiemok, zijn ze net zo knoestig en weerbarstig als het landschap waar ze nog elke dag met hun
kuddes doorheen trekken. Ze beheren de boerderij samen met hun neef Alain, een oude bekende van Depardon,
die het eindelijk gelukt is een vrouw aan de haak te slaan. Deze vrouw, een 'stadse' uit Le Havre, is de broers
een doorn in de het oog. Misschien omdat ze een buitenstaander is (ze is de enige figuur in de hele film die het
landschap 'schitterend' noemt), misschien omdat ze haar niet vertrouwen met hun erfgoed. La vie moderne
staat op zichzelf, maar als 'boerentrilogie' is de serie van
Depardon een monument geworden, voor het plattelandsleven en de documentaire film, waarin met liefde
en compassie afscheid van een manier van leven wordt
genomen. (MARK MOORMAN)
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl,
telefoon: (0187) 48 24 00,
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 6,50 / CJP/65+ € 4,00
Filmhuisleden € 5,00
5

Mooie uitgave over de historie van ons
eiland Binnenkort Huis-aan-huis
Monumentengids

Verwacht:
29 september 2011
‘Black Swan’
Filmhuis Middelharnis
1 oktober—31 december 2011
Expositie Cor van Opijnen
Fort Prins Frederik
6 oktober 2011
‘Sonny Boy’ Filmhuis M’harnis
13 oktober 2011
‘Des Hommes et des Dieux’
Filmhuis Middelharnis
15 oktober 2011
‘Knetter’
Kinderfilm
15 oktober 2011
Mandoline Orkest ‘Estampida’
Exoduskerk
21 oktober 2011
Concertreis naar Parijs
www.cultuurpleingo.nl
30 oktober 2011
Jazz op zondagmiddag
Diekhuusfoyer

De organisatie van Open Monumentendag heeft weer een prachtige brochure gemaakt. In samenwerking met vele vrijwilligers is een mooi en
leesbaar blad ontstaan. Een blad met veel interessante informatie over de
geschiedenis van ons mooie eiland, met het thema ‘Oud gebouw nieuwe
gebruik’. Daarnaast vindt u er het volledige eilandelijk programma van
Open Monumentendag op zaterdag 10 september, per dorpskern, van uur
tot uur. Onder de vele activiteiten zijn onder andere concerten, streekmarkten, oude ambachten, ringsteken, filmvertoningen, puzzelritten en
kinderprogramma’s. De focus dit jaar is op historische gebouwen die een
nieuwe functie hebben gekregen. Hierbij kunt u denken aan ’t Fort in
Ooltgensplaat, oude smederijen, scholen en boerderijen. De verlichte molen- en boerderijenroute van 1 tot en met 17 september sluit goed aan bij
dit thema.Nieuwe gebruik De voorkant van deze speciale Monumentendagbrochure wordt opgesierd door een prachtige foto van Fons Kern van
het Oude Dieselgemaal aan de Westelijke Achterweg in Middelharnis. Een
mooi voorbeeld van hergebruik van een historisch pand, net zoals de appartementen in de Rijks hbs in Middelharnis of in de voormalige Meestove
in Ouddorp. Kortom, deze brochure is een heel informatieve uitgave met
vele weetjes en prachtig fotomateriaal. Voor de liefhebbers van de historie
van ons eiland echt een bewaarexemplaar! Een dezer dagen wordt deze
uitgave weer huis aan huis verspreid op het eiland.

Donderdag 22 september 2011
in Filmhuis Middelharnis ‘Agora’
Regie: Alejandro Amenábar
Het is de 4e eeuw na Christus, Egypte is onderdeel van het Romeinse Rijk.
Als er in de straten van Alexandrië een gewelddadige religieuze opstand uitbreekt, verplaatst het gevecht zich naar de legendarische bibliotheek. Binnen
de muren van dit gebouw vecht de wetenschapper Hypatia (Rachel Weisz) met
haar leerlingen voor het behoud van
de wijsheid van de oude beschaving.
Haar jonge slaaf Davus raakt verscheurd tussen zijn geheime liefde
voor zijn meesteres en de vrijheid.
Als hij de vrijheid wil bemachtigen,
kiest hij partij voor de vijand... de
Christenen.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 6,50 CJP/65+ € 4,00 huisleden € 5,00.

Zondagmiddag 18 september 2011
Jazz in Diekhuusfoyer
aanvang: 15.00 uur
entree: € 5 ,00 per persoon
reserveren gewenst
vol=vol!

5 november - 31 december 2011
Expositie Tim Hupkes
Fort Prins Frederik

Zie ook
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
Onderdeel van: Companen, Partners in Samenlevingsopbouw, Welzijn en Cultuur.
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