Programma:
1 oktober—31 december 2011
Expositie Cor van Opijnen
Fort Prins Frederik
8 oktober 2011
Literair Café
De Overkant, Ouddorp
11 oktober 2011 start
Cursus Kijken naar Kunst
Goedereede
12 oktober 2011
Kinderboekenweek
Bibliotheken G-O
13 oktober 2011
‘Des Hommes et des Dieux’
Filmhuis Middelharnis
13 oktober 2011
Film in de bibliotheek
Stad aan ‘t Haringvliet
14 oktober 2011
Turbulent
De Drie Lelies, Puttershoek
15 oktober 2011
Kinderfilm ‘Knetter’
Het Diekhuus
15 oktober 2011
Mandoline Orkest ‘Estampida’
Exoduskerk in Sommelsdijk
Maandag 17 oktober 2011
Eilandelijke Evenementenoverleg in het Diekhuus
20 oktober 2011
‘io Sono l’Amore’
Filmhuis Middelharnis
22 oktober 2011
Openmiddag Modelbouwver.
Het Diekhuus
27 oktober 2011
‘True Grit’
Filmhuis Middelharnis
29 oktober 2011
Streek- en Rommelmarkt
Het Diekhuus
29 oktober 2011 Jailhouse
MpirE in het JaC
30 oktober 2011 JazzCafé
Holland Jazz Ensemble met
gast Michael Simon
Diekhuusfoyer

Nummer 106
Editie oktober 2011

Nieuw plan Diekhuus krijgt vorm
Donderdag 22 september jl. presenteerden de werkgroepen die momenteel bezig zijn
met de realisatie van een nieuw plan voor sociaal cultureel centrum het Diekhuus de
tussenstand. Onder grote belangstelling van veel betrokkenen van het Diekhuus,
wethouders en raadsleden van de gemeente Middelharnis, sprak Wethouder Van
Doorn voorafgaande aan de presentatie dat hij het initiatief van betrokkenen om een
plan te maken van harte ondersteunt.
Werkgroep Bouw Kees van Wuyckhuyse, architect uit Achthuizen, sprak namens
de werkgroep Bouw enthousiast over zijn bevindingen. De werkgroep heeft een nulmeting uitgevoerd die gebruikt zal worden als basis voor verdere plannen voor het
Diekhuus. Wel benadrukte hij dat de nulmeting weergeeft wat nodig is het prachtige
gebouw terug te brengen in goede staat, zonder rekening te houden met toekomstige
verbouwingen.
In de volgende
fase zal ingegaan worden op
de verbouwingskosten.
Werkgroep
Programma
van Eisen Herman Maas vertelde over de
bezoeken die de
leden van deze
werkgroep hebAfbeelding: Kees van Wuyckhuyse ben gebracht
bekijk het filmpje op www.cultuurpleingo.nl aan diverse acof ga naar de link: http://tiny.cc/kx6rr commodaties
buiten GoereeOverflakkee. Hier is een duidelijke conclusie uit gekomen; voor een geslaagd regionaal sociaal cultureel centrum is het van belang dat het een uitbreiding biedt op de
buurthuizen. Bezoekers moeten het gevoel hebben dat ze uit zijn met een goede bak
koffie, een luxe toiletvoorziening en een theaterzaal met goede stoelen. Een
theaterzaal dient minimaal 150 stoelen te hebben en een goede licht- en geluidsinstallatie.
Werkgroep BezettingDirecteur van Stichting Companen, Anne Verhey, gaf aan
dat zij samen met deze werkgroep druk bezig is met het zoeken naar ‘geschikte’ partners voor het Diekhuus. Er is al overleg geweest met verschillende partijen. Gekeken
wordt op welke manier de daluren het beste kunnen worden benut en de multifunctionaliteit centraal blijft staan.
Werkgroep PR De werkgroep PR heeft veel werk verzet om aandacht te richten op
wat er allemaal te doen is in het Diekhuus. Zo heeft Maria Evers vele uren werk gestoken in het maken van wekelijkse berichten voor de huis aan huis uitgave van
Groot Goeree-Overflakkee in de rubriek ‘Ook in ons Diekhuus…’
En verder… Er zijn twee nieuwe werkgroepen samengesteld om het plan, dat in
oktober gepresenteerd wordt aan de gemeente Middelharnis, af te maken. Hierbij
gaat het om de werkgroep Beheer en de werkgroep Financiën.
Blijf op de hoogte! Via www.cultuurpleingo.nl blijft u op de hoogte van zowel de
culturele activiteiten op ons eiland maar hier vindt u ook nieuwsberichten over het
plan Diekhuus.

Volg het Diekhuus op twitter: @hetdiekhuus

Zaterdag 8 oktober 2011 ‘Literair Café’ in de Overkant te Ouddorp
Zaterdag 8 oktober vindt het 4e en laatste Literair Café van dit jaar plaats, georganiseerd door de Reizende
Dichters. Dit klein cultureel evenement is wederom te beleven in ‘de Overkant’ te Ouddorp. Vanaf 14:45 staan
de deuren open bij Peter Grinwis, een ieder is daar van harte welkom voor het Literair Café, entree is gratis.
Het thema van deze middag is 'kleurrijke taal', er zal ook een en ander in dialect gedaan worden. Komt allen
luisteren, kijken en volledig het Literair Café beleven op 8 oktober van 15:00-17:15uur in "de Overkant" Dijkstelweg 30/33
in Ouddorp, gastheer Herman Maas heet u van harte welkom.

Dinsdag 11 oktober 2011 cursus ‘Kijken naar Kunst’
Hoe kijken we naar kunst? Hoe bepalen we onze mening over wat we zien? Is het slechts een kwestie van
gevoel? Bij de cursus "Kijken naar Kunst" neem ik, Hans Dolieslager, de cursisten mee in de wereld van de
kunst. Aan de hand van voorbeelden uit de (recente) kunstgeschiedenis komen allerlei facetten, met name van
de schilderkunst, ter sprake. Bekend is dat een museumbezoeker gemiddeld 9 seconden voor een schilderij
staat. Maar als we langer willen kijken, hoe moeten we dat dan doen? In deze korte cursus van vier avonden
wil ik de deelnemers vertrouwd maken met het kijken naar schilderijen. Daarbij gaat het niet alleen over de
inhoud van een schilderij, want dat is de vraag die meestal direct bij ons opkomt: "Wat stelt het eigenlijk
voor?" Maar bij het kijken naar kunst gaat het ook over bijvoorbeeld begrippen als compositie, ruimteuitbeelding en de werking van kleur en licht. Wat mede bepalend is voor het uiteindelijk resultaat van een
kunstwerk is de techniek die de kunstenaar bij het vervaardigen van zijn werk heeft gebruikt. We kijken naar
het effect van het werken met bijvoorbeeld olieverf, aquarel, potlood en pastel bij verschillende kunstenaars.
Ik geef deze cursus in mijn atelier op de dinsdagavonden 11 en 25 oktober en 8 en 22 november a.s. Begin 2012
zal ik de cursus in Kunstuitleen Vianen geven. De kosten zijn € 50,00 p.p..
Aanmelden: telefoon (0187) 49 20 69 of per e-mail: info@hansdolieslager.nl
Galerie/Atelier Hans Dolieslager, Pieterstraat 22-24 Goedereede www.galerie-t.nl www.hansdolieslager.nl

Zaterdag 15 oktober Mandoline orkest ‘Estampida’
Exoduskerk in Sommelsdijk
Welkom op zaterdag 15 oktober 2011 op het Concert van het Mandoline
Orkest 'Estampida' uit Sommelsdijk/Middelharnis. In de Exoduskerk aan
de Dorpsweg in Sommelsdijk. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is
vanaf 19.00 uur open. Toegang is gratis. Met medewerking van De Belgische Noor Wouters 'blokfluit' en het trio 'Gasn-singer' uit Tilburg.

“Aangenaam Goeree-Overflakkee” In de onlangs verschenen publicatie “Aangenaam Goeree-Overflakkee” van het
Innovatieplatform G-O staan cultuur en cultuurhistorie als volwaardige begrippen tussen de sociaal-economische
ambities voor een duurzame eilandelijke ontwikkeling in de 21e eeuw.
Culturele waarden en culturele voorzieningen worden van grote betekenis gezien voor het woon- en vestigingsklimaat. En dat is begrijpelijk omdat naast sociaal-economische factoren “leefstijl” een belangrijke overweging is bij de
keuze van woon/werkplaats. De huidige ontwikkelingen rond het Diekhuus krijgen hiermee een steuntje in de rug.
Download “Aangenaam Goeree-Overflakkee” van cultuurpleingo.nl/downloads
2e CultuurMakersbijeenkomst 20 september: een eilandcultuur die wordt gekenmerkt door diversiteit
Op deze goedbezochte eilandelijke bijeenkomst werd door Wethouder Bert Tuk de Culturele Raad GoereeOverflakkee gepresenteerd: Wim Nattekaas (voorzitter), hans van der Wulp, Adrie Stolk, Laura Perrij, Hans Dolieslager, Hugo Verweij en Hein Mijs. Jan Trompper treedt op als ambtelijk secretaris. Er werden twee inleidingen
gehouden. Peter van Alphen (ISGO) “De economie op ons eiland staat voor de belangrijke opgaaf zich op te waarderen, in dit proces is cultuur belangrijk. De leefbaarheid moet aantrekkelijker en beter worden gemaakt door de brede culturele identiteit. Met elkaar moeten we het “verhaal van het eiland”, het “DNA” vertellen en vermarkten.”
Burgemeester Jan Heijkoop (stuurgroep Herindeling) sprak over de culturele factor in de gebiedsontwikkeling. “De
eilandcultuur wordt gekenmerkt door diversiteit…maar het is van belang te benoemen wat ons bindt en niet te blijven bij de verschillen. De eilandelijke culturele evenementen spelen een belangrijke rol in de gebiedsbeleving.
Wethouder Bert Tuk toont zich kritisch over de herindeling en adviseert om vooral door te gaan met het ondernemen van spraakmakende (culturele)evenementen.
Na de pauze werd gebrainstormd en gesproken over “culturele luchtballonnen” voor de komende jaren, variërend
van een “ommevaart van Goeree-Overflakkee”, “koren op de molen”, “de levensgeschiedenis van het eiland” en een
“gezamenlijke herdenking van de Watersnoodramp en de toekomst van de Delta”. Het volledige verslag van de Cultuurmakersbijeenkomst wordt gepubliceerd op cultuurplein.go/organisaties/culturele raad
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Donderdag 13 oktober 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘Des Hommes et des Dieux’ Regie: Xavier Beauvois
De film van regisseur Xavier Beauvois, in Cannes
bekroond met de grote prijs en inmiddels ook verkozen tot de Franse Oscarinzending, is gebaseerd op
een waargebeurd incident en speelt zich af in 1996
in een klooster, ergens in Algerije. Daar leven acht
Franse monniken in volstrekte harmonie met de
islamitische dorpsgenoten. Alles gaat jaren goed tot
terreur en geweld de regio steeds meer beginnen
over te nemen. Als fundamentalistische groeperingen een aantal buitenlandse werknemers vermoorden, beginnen de monniken zich af te vragen of het
wel veilig is om in hun klooster te blijven. Ondanks
hun twijfels besluiten ze niet te zwichten voor de
terreur en vertrekken ze niet, daarbij troost vindend
in hun sterke geloof.
Het komt niet zo heel vaak meer voor in de hedendaagse cinema dat religie in zo’n positief daglicht wordt gesteld. Beauvois heeft aandacht voor de schoonheid
van het geloof, en laat daarbij ook zien hoe verschillende culturen en religies in perfecte harmonie met elkaar
kunnen samenleven. Ook voor de rituelen van de monniken is veel aandacht en de respectvolle wijze waarop
hun gebeden in de film in beeld worden gebracht roept bewondering op.
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl, telefoon: (0187) 48 24 00, e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur, Toegang: € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00

Zaterdag 15 oktober 2011 kinderfilm ‘Knetter’ in het Diekhuus
Regie: Martin Koolhoven. Met Carice van Houten en Daan Schuurmans
Bonnie en haar moeder houden van olifanten. Lis is wel een lieve,
maar geen gewone moeder. Soms is ze heel druk en vrolijk, en dan
weer heel somber. Eigenlijk zorgt Bonnie meer voor haar moeder dan
andersom. Bonnies vriend Koos heeft een heleboel broertjes en eigenlijk wil Bonnie ook graag een broertje. Maar dan vindt haar moeder
niet zo’n goed idee. Baby’s krijg je niet zomaar, dan je beter een huisdier nemen. Om Bonnie te verassen neemt haar moeder op een dag
en olifant mee naar huis….Knetter is een vrolijke, kleurrijke jeugdfilm die op lichtvoetige en blijmoedige wijze met het zware onderwerp
manische depressiviteit omgaat. De film won verschillende nationale
en internationale filmprijzen, waaronder die van zowel beste als belangrijkste film op het Montevideo International Film Festival for
Children and Youth, het grootste kinderfilmfestival ter wereld.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl,
telefoon: (0187) 48 24 00,
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 2,50 per persoon
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de voorstelling met kind(eren) te
bezoeken.

Maandag 17 oktober 2011 Eilandelijke Evenementenoverleg
Maandagavond 17 oktober vindt in het Diekhuus voor de vijfde maal een eilandelijk evenementenoverleg
plaats. Doel van de bijeenkomst is de samenstelling van de evenementenkalender voor 2012 en onderlinge
informatie-uitwisseling en kennismaking. Aanmelden via het Diekhuus; e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl of
telefoon (0187) 48 24 00 Aanvang 19.30uur Zaal open 19.00uur.
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Donderdag 20 oktober 2011 in Filmhuis Middelharnis
‘io Sono l’Amore’ Regie: Luca Guadagnino
Drama met Tilda Swinton als een gesloten vrouw die deel uitmaakt een
aristocratische Italiaanse familie en in de ban raakt van een chefkok.
Een aristocratische Italiaanse familie komt samen in hun imposant Milanees landhuis om de verjaardag van de pater familias te vieren. Kleinzoon Eduardo stelt zijn verloofde voor aan de familie en zus Elisabetta
presenteert een schilderij aan haar grootvader. Wanneer opa zijn plannen voor de bedrijfsovername bekend maakt, beginnen de gecontroleerde
manieren en de etiquette van de Recchi familie scheurtjes te vertonen.
Tijdens deze avond stelt Eduardo zijn moeder Emma (Tilda Swinton)
voor aan een vriend Antonio die chefkok is. Emma raakt in de ban van
hem en zijn kookkunsten. Passies bloeien en spanningen groeien. De familie Recchi begint te beseffen dat alles voortaan anders zal zijn.
Dit romantische drama, waarin Tilda Swinton een van de hoofdrollen
speelt, werd genomineerd voor de Oscar voor Beste Kostuumontwerp.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is gewenst!
internet: www.cultuurpleingo.nl,
telefoon: (0187) 48 24 00,
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl ,
Aanvang: 20.00 uur Toegang: € 6,50 / Filmhuisleden en CJP € 5,00

Donderdag 22 oktober 2011 in het Diekhuus
Openmiddag Modelbouwvereniging Flakkee
Op 22 oktober 2011 is er een openmiddag van Modelbouwvereniging Flakkee in het
Diekhuus. Deze middag zijn er o.a. boten, treinen en kranen te zien van de vereniging.
Iedereen is van 13.00 - 17.00 uur harte welkom!
Meer informatie: http://www.modelbouwflakkee.nl

Donderdag 27 oktober 2011 in Filmhuis Middelharnis ‘True Grit’
Regie: Alejandro Amenábar
Nadat ze ziet hoe haar vader vermoord wordt door Tom Chaney besluit de 14-jarige Mattie Ross deze moordenaar te vangen. Ze huurt de taaiste U.S. marshall, J. "Rooster" Cogburn, om haar te helpen. Mattie staat erop
dat ze meereist met Cogburn, wiens drinkgedrag, luiigheid en algemeen veroordelend karakter haar vertrouwen in hem niet vergroot. Tegen zijn
wil reist ze met hem mee door de Indiaanse streken om Chany te zoeken. Ze
worden bijgestaan door Texas Ranger
LaBoeuf, die Chaney wil hebben voor
andere doeleinden. Dit onwaarschijnlijk trio staat vele gevaren en verrassingen te wachten op hun reis.
Bekijk de trailer op
www.cultuurpleingo.nl
Reserveren gewenst:
Internet: www.cultuurpleingo.nl
Telefoon (0187) 48 24 00
E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 6,50 / filmhuisleden en
CJP € 5,00.
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Zaterdag 29 oktober 2011 Streek- en Rommelmarkt in het Diekhuus
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. Heeft u interesse
een kraam te bezetten op onze eilandelijke Streekmarkt? Neem dan contact op met Linda van Rossum, e-mail:
l.vanrossum@hetdiekhuus.nl of telefonisch (0187) 48 24 00. Producten die o.a. aangeboden worden; groente,
fruit, verse patat, meel, kaas, eieren, vruchtensappen e.d. De markt is van 10.00-16.00 uur.
Ook is er deze dag rommelmarkt in het Diekhuus. Helaas is het niet meer mogelijk een tafel te huren, alle
tafels zijn reeds bezet! Wel bent u van harte welkom van 10.00—16.00 uur een kijkje te komen nemen. Als het
weer het toelaat is er weer een gezellig terras op het Diekhuusplein.
Iedereen is van harte welkom!

Zaterdag 29 oktober Bandavond
met ‘MpirE’ in het JaC
De wortels van MpirE zoals we deze nu kennen,
liggen in de midden jaren '80 toen de vier huidige
bandleden besloten in navolging van hun grote
voorbeelden een band op te richten onder de naam
Meltdown. Na twee demo's en een in eigen beheer
opgenomen CD met eigen werk kwam er eind jaren
'90 een einde aan het bestaan van deze band. Maar
het muzikantenbloed kroop waar het niet gaan kon
en in 2003 werd er door enkele leden van de band
weer voorzichtig een begin gemaakt met wat we nu
kennen als MpirE.
Na wat bezettingswisselingen kwam het uiteindelijk
zover dat de vier oudgedienden samen weer muziek
gingen maken, met als opzet om uitsluitend die
muziek te gaan maken waarmee ze waren
opgegroeid.
MpirE is een allround hardrock/metal coverband die
met hun uitgebreide repertoire een compleet beeld
geeft van de nummers die muziekgeschiedenis hebben geschreven. De nadruk ligt hierbij op de jaren
'80 en '90, maar ook recentere nummers worden door
MpirE met verve ten gehore gebracht. Door de vele
optredens de laatste jaren is niet zozeer de vraag
"Did you have your rock today?", maar meer
"Wanneer ga jij de rock-ervaring van MpirE beleven?"
Entree € 5,00 per persoon. Bij betaling van nieuw
lidmaatschap á € 12,50 voor het seizoen 2011/2012 is
toegang deze avond gratis. Aanvang: 22.00 uur
Adres JaC: Molenweg 28 in Middelharnis
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Zondagmiddag 30 oktober 2011 in het Diekhuus
Het Holland Jazz Ensemble met als gast
trompettist ‘Michael Simon’

Verwacht:

3 november 2011
‘Padre Padrone’
Het Holland Jazz Ensemble wordt gevormd door Paul Stark (piano), Jules de Vlam Filmhuis Middelharnis

(bass) en Jonas Linnemann (drums & percussie). Drie professionele musici, afgestudeerd aan het conservatorium met ruim 20 jaar podium ervaring in binnen - en 10 november 2011
buitenland. Voor deze concerten zal steeds een gastmuzikant worden gevraagd, die ‘Potiche’
Filmhuis Middelharnis
met zijn (of haar) bijdrage een extra dimensie geeft aan het concert.
Gast: Michael Simon - Trompettist…
12 november 2011

Geboren in Punta Cardón (Venezuela) op 14 januari 1975 kwam hij reeds jong
Concert Cui-Orkest
in aanraking met de muziek. Zijn vader Hadsy Simon, zelf gitarist en zanger
Hervormde Kerk M’harnis
en zijn broers Edward (piano) en Marlon (slagwerk) hielden de muziek in huis
levend en zijn een grote steun voor Michael geweest gedurende zijn studies.
17 november 2011
Op zijn veertiende begon Michael met zowel trompetlessen als muziektheorie
‘Pure Coolness’
en solfège aan de stedelijk muziekschool van Valencia (Venezuela) en had hij
Filmhuis Middelharnis
zijn eerste podiumervaringen met een lokale band die met name populaire muziek speelde. Gedurende deze periode prikkelden zijn broers zijn interesse om 18-20 november 2011
Theatervoorstelling
naar Jazz te luisteren; dit leidde al gauw tot nieuwe inspiraties en aspiraties.
In 1991 is Michael in Cuba gaan studeren aan de "Escuela de Superación Pro- Spiegeltje speelt….
fessional Ignacio Cervantes" in La Habana voor een periode van 2 jaar. Daarnaast nam hij privé lessen van grote trompettisten als: Juan Munguia, Roberto 19 november 2011
Kindertheater in Diekhuus
Garcia, El Greco, José Alberto Varona, Alfredo Pichardo en anderen. Hij heeft
Sinterklaasliedjesprogramma
ook cursusen gevolgd van Jazz Improvisatie o.l.v Jamie Aebersold (VS) en het
24 november 2011
Filmmuziek Seminar van het Nederlands Film Festival. Gaandeweg raakte
Michael steeds meer geïnteresseerd in Jazz en keek uit naar een opleiding met ‘Richting West’
Filmhuis Middelharnis
een specifiek Jazz programma.
Componist en Arrangeur…
27 november 2011
Tegenwoordig is Michael zich steeds meer gaan toeleggen op muziek schrijven,
JazzCafé in het Diekhuus
dit sinds hij opdracht heeft gekregen om composities te schrijven voor Fra Fra Holland Jazz Ensemble
Sound in 1998 en 2005, waarvoor hij uit het "Fonds voor de Scheppende Toonkunst" beurs ontving. Hij heeft de mu- 26 januari 2012
ziek geschreven voor de toneelproduk- Nationale Gedichtendag
Reizende Dichters G-O ism
tie "Virus" en heeft bijgedragen aan
de Rotterdam Symphonic Jazz Orchestra met een arrangement van Joe
Zie ook
Malinga`s "Umdrah". In mei 2002
heeft hij zijn opleiding voor componist www.cultuurpleingo.nl
en arrangeur afgerond op het Rotterdams Conservatorium, en in 2005 een certificate ontvangen voor zijn
deelname aan de Electronic Music Production course van de SAE Institute. Michael gaat door met het exploreren van nieuwe mogelijkheden,
ook d.m.v. zijn eigen formatie Michael Simon & Roots United en Crianzas.

Diekhuus MuziekCafé
Zaal open: 14:30
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 5,00
Reserveren is gewenst!
Internet: www.cultuurpleingo.nl
Telefoon: (0187) 48 24 00,
E-mail: receptie@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
Onderdeel van: Companen, Partners in Samenlevingsopbouw, Welzijn en Cultuur.
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