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Streek– en Rommelmarkt, Repair Café
zaterdag 29 september 2012
zaterdag 27 oktober 2012
zaterdag 24 november 2012
zaterdag 26 januari 2013
zaterdag 23 februari 2013
zaterdag 30 maart 2013
zaterdag 27 april 2013
zaterdag 25 mei 2013
zaterdag 29 juni 2013

De Streekmarkt is een markt voor ambachtelijke– en streekproducten van
ons eiland. Er is een kok aanwezig die heerlijke hapjes maakt van de
producten die te koop zijn op de streekmarkt.
Er zijn meer dan 25 verkooptafels aanwezig op onze Rommelmarkt
waar van alles is te vinden; onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom
voor elk wan wils!
De Diekhuusfoyer is uiteraard open en bij mooi weer is er een terras op het
plein. Hier kunt u genieten van een kopje koffie/thee en iets lekkers.
Van 10.00 uur tot 13.00 uur is het Repair Café aanwezig in de foyer.
Hier staan diverse vaklieden klaar – elektriciens, naaisters, fietsenmaker e.d.
die gratis helpen bij alle mogelijke reparaties.
Ook is onze tweedehands boekenwinkel van de Lions Club open.
De Streek- en Rommelmarkt is open van 10.00 – 16.00 uur.
U bent van harte welkom!
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Het filmseizoen in het Diekhuus begint op donderdag 6 september 2012.
Er wordt iedere week op donderdagavond een film vertoond tot en met
donderdag 25 april 2013.
Aanvang 20.00 uur
Entree € 5,00 leden / € 6,50 niet leden
Reserveren internet cultuurpleingo.nl e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
Lidmaatschap
seizoen 2012/2013 : september 2012 t/m april 2013
kosten: 65+ en CJV € 7,50 overig € 12,50
Via www.cultuurpleingo.nl kunt u zien welke film draait. Ook voor meer
informatie zoals bijvoorbeeld trailers en afbeeldingen van de te verwachten
films.
Filmhuis Middelharnis bestaat vanaf maart 1976, toen in Het Diekhuus de
eerste filmhuis-film op 16 mm werd gedraaid. Nu, na vele maanden van
voorbereiding beschikken we over een splinternieuwe digitale projector.
Daarbij is ook een nieuwe geluidsinstallatie gekomen en een nieuw filmdoek.
Dat betekent een aanmerkelijke verbetering van beeld en geluid. De ‘filmhuis’
werkgroep verzorgt zelfstandig de programmering en vertoning van de films.
Filmhuis Middelharnis maakt gebruik van een multifunctionele zaal in
Cultureel Centrum Het Diekhuus met een capaciteit van maximaal 100
bezoekers. Het is een vlakke vloer zaal. Het filmhuisprogramma in
Middelharnis draait wekelijks van september tot en met april. Ook zijn er
enkele vertoningen voor de plaatselijke scholengemeenschap in het kader
Culturele en Kunstzinnige Vorming en vertoningen in samenwerking met de
Bibliotheek.
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MuziekCafé STARKLINNEMANN
zondag 9 september 2012
met Acoustic Trio met Deborah J.
Carter
zondag 30 september 2012
muziek uit Zuid-Soedan met Stephen
Ochalla
zondag 4 november 2012
met Toon de Gouw en Dick de Graaf
zondag 27 januari 2013
Chopin met gastoptreden van
Adam Zuchowski

Locatie Diekhuusfoyer
Aanvang 15.00 uur
Entree € 8,00

zondag 17 februari 2013
‘Goes Brazil’ met Gabriela Pimentel en
Marijn van der Linden
zondag 24 maart 2013
gastoptreden van Anton Goudsmit

Reserveren
E-mail receptie@hetdiekhuus.nl
Telefoon (0187) 48 24 00
Internet www.cultuurpleingo.nl

StarkLinnemann
Opgericht in het najaar van 2011, verkennen ze de moderne jazz in al haar
facetten. Sterke grooves zijn daarbij altijd een belangrijk ingrediënt. Paul
Stark (piano) en Jonas Linnemann (drums), twee geroutineerde jazzmusici,
vertegen-woordigen de vaste kern van de band. Zij zijn de drijvende kracht
achter vele projecten die ze in korte tijd hebben gerealieerd. StarkLinnemann
heeft gewerkt met vele grote namen uit de jazzwereld zoals Denise Jannah,
Deborah J Carter, Hermine Deurloo, Dick de Graaf etc. Voor dit concert komt
de speciale gast uit Zuid-Soedan het jongste land van Afrika; Stephen
Ochalla is een multi-instrumentalist, danser en choreograaf met een hoge
status van dienst. Het publiek kan genieten van een wel heel bijzondere
muzikale cross over, de door traditionele beïnvloede songs van Stephen
worden gemengd met de Jazz van StarkLinnemann.
De muziek is van het hoogste niveau en altijd toegankelijk voor een breed
publiek.
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(VUT)Lunchvoorstelling op maandag
maandag 12 november 2012
‘Flakkeese Weetjes’ met Jan Both
maandag 10 december 2012
Paul Stark, Kerstuitvoering
maandag 21 januari 2013
lezing door auteur Yasmine Allas
maandag 18 februari 2013
Yolanda Davids, Harp
Locatie Diekhuusfoyer

maandag 25 maart 2013
filmvoorstelling

Aanvang 10.30 uur
Entree € 15.00
Reserveren
E-mail receptie@hetdiekhuus.nl
Telefoon (0187) 48 24 00
Internet www.cultuurpleingo.nl

TOELICHTING
Serie lunchvoorstellingen met als doelgroep 55 plussers, maar
uiteraard is iedereen van harte welkom! Het programma van de lunchvoorstelling op maandag begint om 11.00 uur in de foyer van het Diekhuus,
met een kopje koffie of thee en heerlijke verassing.
Omstreeks 11.30 uur begint de voorstelling in een van de grote zalen van het
Diekhuus. Hierna volgt een luxe lunch in de foyer. Bij mooi weer is het ook
mogelijk buiten in het zonnetje in de Diekhuustuin te genieten van o.a. een
heerlijk broodje, vers kopje soep en andere lekkernijen.
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Zaterdagmiddag 6 oktober 2012 Kindertheater
Theater Van Santen speelt ‘ De Kleine Prins’
Locatie Diekhuus
Aanvang 14.00 uur
Entree € 5,00
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de
voorstelling met hun kind(eren) te bezoeken.

De Kleine Prins is een minimusical.

VERHAALLIJN
De Kleine Prins woont op een kleine planeet met een roos en drie vulkaantjes, waarvan er twee werken en de derde niet - nou ja, je weet maar nooit!
Hij is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een dag
verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit ziet.
Op zijn avontuurlijke reis naar andere planeten, komt hij een aantal bijzondere
volwassenen tegen.
Hij ontmoet o.a. een Koningin, een IJdeltuit, een Timmerman, een Muzikant,
een Zakenman en een Lampopsteker. Tenslotte komt hij op de planeet aarde,
waar hij in de Sahara, een vliegenier ontmoet die met motorpech is geland.
De Vliegenier heeft nog maar voor een aantal dagen water en moet in die tijd
zijn vliegtuig weer aan de praat krijgen…
De Kleine Prins gaat hem helpen en beleeft meer dan hij ooit voor mogelijk
had gehouden…
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Zaterdagmiddag 1 december 2012 Kindertheater
Max Verstappen speelt
‘Zwarte Piet redt het Sinterklaasfeest’
Locatie Diekhuus
Aanvang 14.00 uur
Entree € 5,00
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de
voorstelling met hun kind(eren) te bezoeken.

VERHAALLIJN
Het is bijna 5 december. In het kasteel van Sinterklaas heerst een levendige
drukte want er moeten heel veel cadeaus ingepakt worden. Sinterklaas heeft
vandaag een heel belangrijke afspraak en er zijn veel kinderen die de
kindervriend graag een mooi cadeau wil geven.
Als Zwarte Piet het laatste pakketje van een passend gedicht heeft voorzien,
wil Sinterklaas op weg gaan. Maar wat is dat??? De mijter van Sinterklaas is
verdwenen... Zwarte Piet gaat op zoek en ontdekt dat de Sinterklaasmijter is
gepikt door een luie opschepperige trol. De trol wil graag dat
iedereen hem net zo aardig vindt als Sinterklaas. Met een echte Sinterklaasmuts op zijn hoofd zou dat toch zeker moeten lukken...
Zwarte Piet bindt de strijd aan met de trol en weet in een spannend en humoristisch avontuur de mijter met een wel héél slimme list terug te krijgen. Terug
in het kasteel is Sinterklaas gelukkig nog net op tijd voor zijn afspraak. Waar
moet hij eigenlijk naar toe? Natuurlijk daar waar de kinderen zijn!
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Zaterdagmiddag 16 februari 2013 Kindertheater
Max Verstappen speelt ‘Cor Kraai in de Wolken’
Locatie Diekhuus
Aanvang 14.00 uur
Entree € 5,00
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
Wij nodigen ouders/verzorgers uit de
voorstelling met hun kind(eren) te
bezoeken.

VERHAALLIJN
Het regent, regent en regent maar. Met bakken tegelijk komt het uit de hemel.
Precies boven het bos hangt een dikke regenwolk. Gelukkig is het in het
boomhuisje van Cor Kraai lekker warm en droog.
Cor vermaakt zichzelf en de kinderen in de zaal met grappen en grollen.
Terwijl hij voor de kinderen een complete voorstelling geeft, wordt er op de
deur geklopt. Cor doet open en staat oog in oog met een doorweekte mol die,
ondanks zijn hoogtevrees, de boom in is geklommen.
Max Verstappen
‘Voor kinderen zijn het echte wezens,’ zegt Max Verstappen over zijn poppen.
‘Hun fantasie is zo rijk dat zij moeiteloos de dingen waarnemen die ik niet laat
zien’. Al tientallen jaren reist Max met zijn poppen stad en land af en speelt hij
op scholen, evenementen en festivals. Vervelen gaat het nooit, want elke
voorstelling is nog steeds de onvergetelijke belevenis waar hij als kind door
betoverd raakte. Die betovering duurt nog altijd voort.
www.maxverstappen.nl

www.cultuurpleingo.nl

Vrijdagavond 9 november en zondagmiddag 11 november
Theatervoorstelling van ‘Spiegeltje’
Locatie Diekhuus
9 november 2012 20.15 uur
11 november 2012 14.00 uur
Entree € 8,00
Reserveren!
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00

Woensdag 23 november 2012 Theatervoorstelling
Loos Alarm speelt ‘Lucy’s
Baby’
Locatie Diekhuus
Aanvang 20.00 uur
Entree € 10,00
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
VERHAALLIJN
De Amerikaan John Patrick schreef in 1974 het toneelstuk "Lucy's baby", een
blijspel dat in het Nederlands werd bewerkt. De oudere vrouw, Lucy Kronkie,
komt tot het besef dat zij geen nazaten heeft. Wat zij wel heeft, is een groot
oud huis tot de nok toe gevuld met spullen, die soms opeens van grote waarde kunnen zijn. En ze heeft ook een trouwe buurvrouw en vriendin, Rosie, die
vrijwel dagelijks iets komt "lenen". Op een dag verschijnt Norman met zijn familie. Ogenschijnlijk met goede bedoelingen, maar al snel blijkt dat zij met de
achternaam Kronkie jacht kunnen maken op Lucy's schatten. Met dit gegeven
komen de verwikkelingen tot een verrassend einde.
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Woensdag 28 november 2012 Theatervoorstelling
NL LEEST ‘Nieuw Licht’ van Rutger Martens
i.s.m. Bibliotheek Zuid Hollandse Delta
Locatie Diekhuus
Aanvang 20.00 uur
Entree voordeel met je biebpas € 10,00 / overig
€ 12,50 beide inclusief 1x koffie/thee
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl of www. bzhd.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de balie bij alle
vestigingen van Bibliotheek Zuid Hollandse Delta

OMSCHRIJVING
Een literaire voorstelling Nieuw Licht door Leesgierig, bestaande uit Rutger
Martens en Walter Breukers. In deze dynamische voorstelling wisselen video
en voordracht, sketch en inhoudelijke verdieping elkaar voortdurend af.
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Zaterdag 30 november 2012 Hans de Booij
Locatie Diekhuus
Aanvang 20.00 uur
Entree € 12,50 incl. 1 consumptie
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00

OMSCHRIJVING
Hans de Booij studeerde kleinkunst in Antwerpen en werd daarna
theatertechnicus voor onder andere Boudewijn de Groot. Muziekuitgever
Hans Kusters stelde hem in 1983 in staat zijn eerste album op te nemen.
Dit album ("Hans de Booij") was zowel in België als in Nederland een succes
en leverde de hitsingles Een vrouw zoals: jij, Annabel en Thuis ben op..
In 1999 ontmoet De Booij toevallig de veertiende dalai lama voor de
Schouwburg van Antwerpen en voelde hij zich sterk aangetrokken tot
de geweldloosheid zoals die gepredikt wordt door het boeddhisme.
Terugkijkend op de diepe dalen in zijn leven vertelde De Booij: “Ik ben rijk
geworden door een hele tijd geen geld te hebben”. In 2008 is De Booij
vertrokken naar Thailand, waar hij op een eiland woont en ging werken aan
zijn comeback, samen met musicus/producer Hans Vermeulen (Sandy
Coast, Rainbow Train). In oktober 2009 verscheen zijn cd Ontsnapt aan een
kokosnoot, in 2010 was er een Ned. tournee. In 2012 maakt Hans een
nummer getiteld Verkiezingen 12 september. In dit nummer roept hij op om af
te komen van bankiers, de kinderwens van justitie, het graaien en haten, gif in
ons eten en fluor in het water. Tevens verwijst hij in dit nummer naar UFO's.
Bron: wikipedia
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Zaterdag 9 maart 2013 Marjolein Meijers met
‘Niemands Meisje’ van de Berlini’s
Locatie Diekhuus
Aanvang 20.00 uur
Entree € 12,50 incl. 1 consumptie
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00

OMSCHRIJVING
Bankroet, platzak en finaal aan de grond: zo laat ‘Niemands Meisje’,
de nieuwste Muziektheatershow van Marjolein ‘Berlini’ Meijers en haar
muzikanten, zich het best omschrijven.
De elektriciteit is afgesloten en de deurwaarder heeft beslag gelegd op al
haar bezittingen. Wat rest is een plastic boodschappentas waar haar
ukelele net in past. Maar als alle zekerheden wegvallen, blijft er een ding
overeind: muziek!
Spel en regie: Marjolein Meijers
Tekst en regie: Daphne de Bruin
met Marjolein Meijers
Muzikanten: Walter Kuipers en Onno Kuipers
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Vrijdag 26 oktober BLUES in het Diekhuus met
‘Rollin’ Men Acoustic’
Locatie Diekhuus
Aanvang 21.00 uur
Entree € 5,00
Reserveren
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00

OMSCHRIJVING
ROLLIN’ MEN bestaat al een aantal jaren (sinds 2005) in wisselende
samenstelling en is er ook een poosje tussenuit geweest, maar de
grond-leggers van de band Cor Roelse, zanger/gitarist, en Auke Bergsma,
bassist van het eerste uur hebben de band sinds mei 2011 weer nieuw
leven ingeblazen en aangevuld met nieuwe muzikanten.
Er is besloten om met de akoestische bezetting verder te gaan. Dit doen ze
als duo (Cor en Auke) en als trio met Ed van der Ree extra op gitaar.
Op sologitaar is Ed van der Ree (LP Bluesband, Goodtime Charlie) een
aanvulling voor de gitaarpartijen van Cor. ROLLIN’ MEN ACOUSTIC speelt
blues en swingblues, maar ook de rock’n roll wordt niet geschuwd.
Het repertoire bestaat uit nummers van o.a. Peter Green’s Fleetwood Mac,
Elmore James, Robert Johnson, Billy Boy Arnold, Little Walter, Duke
Robillard, Freddie King, John Mayall’s Bluesbreakers, …..
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Vrijdag 23 november BLUES in het Diekhuus met
‘The Tuff Enuff Band’
Locatie Diekhuus
Aanvang 21.00 uur
Entree € 5,00
Reserveren
internet ww.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00

OMSCHRIJVING
Tuff Enuff is een gezellige Tilburgse blues/rock/funk- band ontstaan in 2005
en speelt een mix van eigen werk en covers.
De muziek van Tuff Enuff beweegt zich tussen blues, rock en funk met
enkele uitstapjes naar andere stijlen zoals latin, sixties, country, reggae of
jazz. Naast het Engels wordt ook in het Nederlands gezongen.
Het merendeel van het repertoire bestaat uit eigen werk dat op een strakke
en spontane manier gespeeld wordt met een hoog "waar heb ik dat meer
gehoord" gehalte en dus toegankelijk voor een groot en divers publiek.
Een aantal zorgvuldig gekozen covers maakt de setlist compleet.
Meer informatie:
www.myspace.com/tuffenuffcollective of www.lindenmarcel.hyves.nl
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Zaterdagochtend 3 november 2012
‘Cultureel Verkiezingsontbijt’
Locatie Diekhuus
Aanvang 9.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur)
Entree € 5,00 per persoon
Reserveren!
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00

OMSCHRIJVING
Het Diekhuus organiseert zaterdag 3 november het
Cultureel Verkiezingsontbijt
Alle partijen/groeperingen, die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen
voor Goeree-Overflakkee, zijn uitgenodigd om te spreken over cultuur,
erfgoed en gebiedsontwikkeling. En natuurlijk hun ideeën en visie op de
cultuur van Goeree-Overflakkee.
Belangstellenden kunnen mogelijke vragen mailen naar
receptie@hetdiekhuus.nl met vermelding van ‘Verkiezingsontbijt’.
De lokale omroepen verzorgen op de zaterdagochtenden ook
verkiezingsprogramma's, het Verkiezingsontbijt is met hen afgestemd.
Het Cultureel Verkiezingsontbijt staat onder leiding van Hans Lammers.
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PROGRAMMA OVERZICHT
IEDERE DONDERDAGAVOND (T/M APRIL 2013) FILMAVOND!
06 oktober 2012

Kindertheater Van Santen

26 oktober 2012

Blues ‘Rollin’ Men Acoustic’

27 oktober 2012

Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

03 november 2012

Cultureel Verkiezingsontbijt

04 november 2013

MuziekCafé StarkLinnemann

09 november 2012

Theatervoorstelling ‘Spiegeltje’

11 november 2012

Theatervoorstelling ‘Spiegeltje’

12 november 2012

(VUT)Lunchvoorstelling ‘Flakkeese Weetjes’

23 november 2012

Blues ‘The Tuff Enuff Band’

28 november 2012

Theatervoorstelling NL Leest met Rutger Martens

30 november 2012

Hans de Booij

01 december 2012

Kindertheater Max Verstappen

10 december 2012

(VUT)Lunchvoorstelling ‘Kerstuitvoering’

21 januari 2013

(VUT)Lunchvoorstelling, lezing door auteur

26 januari 2013

Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

27 januari 2013

MuziekCafé StarkLinnemann Chopin voorstelling

16 februari 2013

Kindertheater Max Verstappen

17 februari 2013

MuziekCafé StarkLinnemann Goes Brazil

18 februari 2013

(VUT)Lunchvoorstelling, Harp muziek

23 februari 2013

Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

09 maart 2013

Cabaret met Marjolein Meijers ‘Niemands Meisje’

24 maart 2013

MuziekCafé StarkLinnemann

25 maart 2013

(VUT)Lunchvoorstelling, filmvoorstelling

30 maart 2013

Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

27 april 2013

Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

25 mei 2013

Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

29 juni 2013
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Streek- & Rommelmarkt, Repair Café

