Programma:
Donderdag 1 maart
Film: ‘Tous Les Soleils’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 2 en donderdag 3
maart Theatervoorstelling
Wasisi met ‘LEF’
Het Diekhuus
Zaterdag 3 maart
`Literair Café´ door de
Reizende Dichters
Het Diekhuus
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Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2012 in het Diekhuus
Wasisi met ‘LEF’ Muziektheater over de ramp en
bijna 60 jaar later
In 2011 presenteerde “Waisisi” haar theaterproductie “LEF” in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Door vele positieve reacties uit een bomvolle zaal en in
de pers volgden meer voorstellingen. Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart komt “LEF”
in het Diekhuus op Goeree-Overflakkee.
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Film: ‘Incendies’
Het Filmhuis
Reserveren Kaarten à € 8,50 p.p. zijn te reserveren bij de receptie van het
Diekhuus via telefoon: (0187) 48 24 00 of e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
Zaterdag 31 maart
Streek- en Rommelmarkt
Diekhuus en Diekhuusplein

Donderdag 8 maart in Filmhuis ‘Le Hérrison’ Regie: Mona Achache
Paloma woont met haar rijke familie in een luxe appartementencomplex in
Parijs en vergelijkt haar leven met een grote goudviskom, waarin iedereen
hetzelfde deprimerende rondje zwemt. Ze besluit dan ook om zich voor haar
twaalfde verjaardag van het leven te beroven. Ze geeft zichzelf nog een half
jaar. Gewapend met een oude camera volgt ze haar familie en buren in de
hoop bijzondere ontdekkingen te doen die het leven het waard maken. Als ze
in dat halve jaar geen uitweg uit die vissenkom weet te vinden, dan maakt
ze er een einde aan. Tenminste, dat is haar plan. Maar dan ontmoet ze de
stugge conciërge van het appartementengebouw, mevrouw Renée Michel. De
opbloeiende en bijzondere relatie tussen mevrouw Michel en een mysterieuze Japanner vormt voor Paloma een bron van fascinatie. Ondanks dat Paloma´s belevingswereld centraal staat in Le Hérisson, is de relatie tussen de
introverte conciërge en de Japanner misschien wel mooier en boeiender. Mevrouw Michel houdt zich afzijdig van de rijke bewoners van het appartementencomplex en wil niet dat ze erachter komen dat ze intelligent is en een
voorliefde heeft voor literaire meesterwerken. De titel van de film verwijst
dan ook naar de bijnaam die Paloma voor mevrouw Michel bedenkt: de egel.
Net zoals een egel lijkt de conciërge aan de buitenkant prikkelbaar en stug,
maar is van binnen vol elegantie en leven. De film begint leuk, maar wordt
pas echt interessant als de ongewone relatie van de twee in het middelpunt komt te staan. De dynamiek tussen
hen zorgt voor geestige en mooie momenten en werkt uiteindelijk toe naar een verrassende wending. 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/CJP € 5,00

Zaterdag 10 maart in het Diekhuus
Viering Internationale Vrouwendag 2012
De 10e viering van Internationale Vrouwendag is op zaterdagavond 10 maart 2012 in
de grote zaal van het Diekhuus. De avond begint weer met een internationaal buffet dat
wordt samengesteld door de vrijwilligers van het 8 maart team GO en de bezoekers.
Iedereen wordt uitgenodigd om zijn lievelingsgerecht of een specifiek streekgerecht te maken
en dit te delen met de andere bezoekers.
Wij roepen vrouwen op die iets te vertellen hebben of iets te tonen, contact te maken met de
organisatie. Dat kan via Maria Evers telefoon: 06 48 01 66 61.

Van 3 maart tot en met 26 mei in Fort Prins Frederik
Exposties van Elsa v.d. Wal en van Karen Pelckmans te zien iedere vrijdag en
zaterdag van 11.00 uur t/m 16.00 uur behalve op feestdagen en natuurlijk ook
mogelijk te bezichtigen op afspraak.
Fort Prins Frederik, Havendijk 16, 3257 LH Ooltgensplaat
telefoon: (0187) 63 03 55 www.fortprinsfrederik.nl

Vrijdag 16 maart: VRIJWILLIGERS GEZOCHT voor Diekhuus en NL DOET!
Opknappen van het Diekhuusplein. Het diekhuusplein is een oud schoolpein uit de 19e eeuw. Aan drie kanten
is het plein omsloten door het Sociaal Cultureel Centrum "Het Diekhuus". Doelstelling is om het aanzicht van
het plein en het gebouw te verbeteren. Ook heeft de achtertuin grondig onderhoud nodig. Werkzaamheden zijn
zeer divers: aanbrengen verlichting in de boompjes, bloembakken vullen, alternatieve bloembakken maken, verlichting gebouw renoveren, ramen lappen, frame spandoek monteren. Renoveren hek achtertuin, aanbreng bodembedekking, groot onderhoud, diverse snoei werkzaamheden
alles is bespreekbaar! Meldt je nu aan bij
Auke de Bree (Diekhuus)
telefoon: (0187) 48 24 00 of via
e-mail: a.debree@welzijngo.nl
Alle hulp is WELKOM!
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Donderdag 15 maart Gedichten van de Reizende Dichters en de film
‘Black Butterflies’ in Filmhuis Middelharnis Regie: Paula van der Oest
Met o.a. Carice van Houten, Rutger Hauer, Liam Cunningham, Candice D’Arcy en Damon Berry
Voorafgaand aan de film en tijdens de pauze worden er gedichten
voorgedragen door de Reizende Dichters die aansluiten op de film
Black Butterflies.
Black Butterflies is een Engelstalige speelfilm van Paula van der
Oest over de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker gespeeld door
Carice van Houten. De jonge Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid
Jonker is een avontuurlijke en rebelse geest vol vrije ideeën over
kunst, liefde en politiek. Tegen de achtergrond van verzet tegen de
censuur van de Nasionale Party, leeft Ingrid haar leven tot
het uiterste en wordt haar
werk steeds bekender.
Foto: Reizende Dichters

Maar haar grote liefde, de schrijver Jack Cope, kan haar niet het geluk en
de gemoedsrust geven waar ze naar op zoek is. En met haar vader Abraham, een rechtse minister voor de Nasionale Party tijdens het Apartheidsregime, heeft ze een uiterst moeizame relatie. Carice van Houten en Rutger
Hauer spelen de hoofdrollen in dit Engelstalige drama van Paula van der
Oest over de vrouw wiens gedicht 'Die Kind' Nelson Mandela voordroeg tijdens zijn eerste rede voor het Zuid-Afrikaans Parlement in 1994. 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/CJP € 5,00

Zaterdag 17 maart in het Diekhuus
Marjolein Meijers ‘van Berlini tot Solex’
Marjolein Meijers zit 25 jaar in het theatervak: als Annie van de Berini's, met Jan Rot als An & Jan, solo met
muzikanten in het programma 'Solex'. Haar muziek werd steevast onthaald op lovende kritieken. Hoog tijd
voor een overzicht. Zaterdagavond 17 maart speelt Marjolein haar voorstelling in de foyer van het Diekhuus.
Aanvang: 20.15 uur en toegang € 10,00. Reserveren!
Telefoon: (0187) 48 24 00 of per e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
In 'Van Berini tot Solex' leidt Marjolein samen met de
muzikanten Walter en Onno Kuipers, het publiek door haar
muzikale leven. Zij brengen de allermooiste oude liedjes - en
nieuwe die dat nog gaan worden - afwisselend, spetterend en
ingetogen, vrolijk en stemmig, goed gearrangeerd en mooi van
eenvoud. Van Iers, Americana, tot eigen muziek. En zoals we
van Marjolein gewend zijn: gelardeerd met smeuïge verhalen,
ontroerende achtergronden en een vette lach...
Marjolein Meijers: zang, bas, gitaar. Walter Kuipers: viool,
mandoline, bouzouki, doedelzak. Onno Kuipers:
accordeon, trekzak, gitaar. www.marjoleinmeijers.nl
Het Algemeen Dagblad schreef over 'Solex': "De vrolijke liedjes
en nummers grijpen je naar de strot."
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Donderdagavond 15 maart in de Remonstrantse Kerk Sommelsdijk
Atrium Stijkkwartet uit Rusland
Stichting Haren en Snaren werft fondsen ter ondersteuning van
zeer getalenteerde kamermuziekensembles uit Midden-Europa.
En wil helpen een brug te slaan over de lange periode tussen het
afstuderen aan het conservatorium en het bereiken van de grote
internationale concertpodia. Het Atrium kwartet, dat al eerder op
het eiland concerteerde, is hier een goed voorbeeld van. Het kwartet is het eerste uit Rusland dat de twee meest belangrijke internationale strijkkwartetcompetities won. In 2003 de eerste prijs in
de 'London International String Quartet Competition' en in 2007
de prestigieuze 'Premier Grand Prix' in de internationale strijkkwartetcompetitie van Bordeaux. Het kwartet studeerde o.a. aan
de Nederlandse Strijkkwartet Academie bij Stefan Metz in Amsterdam en in Berlijn voltooiden ze hun kwartetstudie aan de Eisler Hochschule bij Professor Felz. Sindsdien werden er concertreizen gemaakt naar vele landen in Europa, de VS en Japan. Het programma van het concert luidt: Pjotr I. Tsjaikovsky (1840-1893) Strijkkwartet nr. 1 in D op. 11 (1871), Dmitri D. Sjostakovitsj(1906-1975) Strijkkwartet nr. 1 in C op. 49 (1935) en
Ludwig van Beethoven(1770-1827) Strijkkwartet nr. 1 in F op. 18/1 (1798)
Toegang €20,00 voor jongeren t/m 18 jaar € 10,00 Aanvang 20.00 uur.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie of thee.
Reserveren is mogelijk bij het Diekhuus telefoon (0187) 48 24 00 of per e-mail receptie@hetdiekhuus.nl

Zaterdagmiddag 17 maart Kinderfilm ‘Penny’s Shadow’
in het Diekhuus. Regie: Steven de Jong
met o.a. Liza Sips, Rick Engelkes, Tanja Jess, Valerie Pos en Levi van Kempen
Lisa is zeventien jaar en heeft een speciale band met paarden. In de zomer gaat ze
samen met haar moeder en zusje Tess op vakantie naar Ameland. Tess neemt ook
haar eigenwijze pony Rakker mee. Ze verblijven op de kampeerboerderij van de
achttienjarige Kai en zijn vader.
Kai’s moeder is jaren geleden overleden bij een ongeluk met haar geliefde paard
Shadow. De zwarte hengst heeft het overleefd, maar is zwaar getraumatiseerd en
onbetrouwbaar geworden. Kai zag het ongeluk gebeuren en heeft daardoor een moeilijke band met het paard. Lisa is ervan overtuigd dat ze kan helpen met Shadow,
maar Kai wil hier niets van weten. Ze besluit om in het geheim toch het paard te
gaan trainen…. Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Aanvang 14.00 uur Toegang € 2,50 per persoon Reserveren is gewenst
Internet: www.cultuurpleingo.nl telefoon (0187) 48 24 00
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl

Donderdag 22 maart in Filmhuis Middelharnis film ‘In a Better World’
Regie: Susanne Bier
Drama waarin twee Deense families in de problemen komen wanneer hun jonge zoons een bijzondere
vriendschap sluiten. Anton is een dokter die op en neer reist tussen een idyllisch dorpje in Denemarken en zijn
werk in een Afrikaans vluchtelingenkamp. In deze twee totaal
verschillende werelden worden hij en zijn gezin geconfronteerd
met het dilemma van wraak en vergeving. Anton en zijn vrouw
Marianne zijn uit elkaar maar worstelen met de mogelijkheid om
te scheiden. Hun oudste zoon, de 10-jarige Elias, wordt op school
gepest. Hier komt verandering in wanneer Christiaan, een net
verhuisde klasgenoot uit Londen, het voor hem opneemt.
Wanneer Elias door Christiaan wordt betrokken bij een
gevaarlijke wraakactie met tragische consequenties, wordt hun
vriendschap op de proef gesteld en zijn hun levens in gevaar.
Aanvang 20.00 uur Toegang € 6,50 / Filmhuisleden/CJP € 5,00
Reserveren is gewenst! internet: cultuurpleingo.nl
telefoon: (0187) 48 24 00 e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
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Bijeenkomst Liefde voor het Diekhuus
14 februari jl. groot succes!
Al enige tijd bestaat het plan van Stichting Companen om het
Diekhuus op te knappen. Vier werkgroepen hebben hard gewerkt
om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om het Diekhuus voor
iedereen op Goeree-Overflakkee een fijne plek te maken om naar toe te gaan. Samen activiteiten te beleven,
een boek te lenen, samen naar het theater, of naar de muziekschool, film of een concert. In sfeervolle ambiance,
waar openheid en licht belangrijk zijn en waar de sfeer van de oude school blijft.
Zoals in Ons Eiland stond omschreven: ’Een rood hart, een kloppend hart. Een hart dat het bloed dat daarin
rondkolkt, als symbool gebruikt voor de werkgroepen, die laten zien hoe mooi het Diekhuus kan worden. Kán,
want het is nog niet zover. De prachtige presentatie is achter de rug... tijdens Valentijnsdag wel te verstaan.’
De Gemeente Middelharnis heeft het laatste woord.
Zij zal beoordelen hoe de accommodatie en het cultuurbeleid eruit gaan zien….

Maandag 26 maart ConcertLunch met Piet Westhoeve (piano)
in het Diekhuus
De succesvolle serie lunchvoorstellingen in het winterseizoen van het Diekhuus wordt op maandag 26 maart
afgesloten met een lunchconcert door Piet Westhoeve dat als titel meekrijgt “España “ Het programma vermeldt dan ook muziek van Spaanse componisten, Albéniz,
Granados, Mompou en De Falla. De Pianolunch begint om
11.00 uur met koffie, daarna volgen het concert en het lunchbuffet. Piet Westhoeve studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel, piano en kerkmuziek. Tijdens
en na zijn studie bekleedde hij organistenfuncties in Ouddorp,
Brouwershaven, Dirksland, en Hellevoetsluis. Momenteel is hij
organist – pianist bij de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp.
Hij speelde meer dan 20 jaar de orgelpartijen bij concerten van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In de loop der jaren
heeft hij zich ontwikkeld als pianopedagoog en is als docent
piano verbonden aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee. Hij
is tevens dirigent van het Muziekschoolorkest en het daaruit
voortgekomen Reizend Mo-NU-Ment Orkest. Als artistiek adviseur is hij betrokken bij het Havenconcert Goedereede, het Nieuwjaarsconcert Lionsclub Goeree-Overflakkee en de Klapstoel-concerten in Goedereede.
Aanvang: 11.00 uur deelname € 10,00.
Reserveren is gewenst! Telefoon (0187) 48 24 00 of e-mail receptie@hetdiekhuus.nl

Donderdag 29 maart ‘Incendies’ in Filmhuis Middelharnis
Regie: Denis Villeneuve
De film begint met de dood van Nawal Marwan in
Montreal. Nawal laat de tweeling Simon en Jeanne
achter, die ontdekken dat hun moeder veel voor hen
verborgen heeft gehouden. Als het testament van hun
moeder namelijk ter sprake komt, krijgen Simon en
Jeanne te horen dat ze twee enveloppen moeten bezorgen. Eén bij hun dood gewaande vader en één bij hun
broer, van wiens bestaan ze niet op de hoogte waren.
Wat volgt is een zoektocht naar deze verloren gewaande familieleden, een zoektocht die wordt afgewisseld
met het onwaarschijnlijke levensverhaal van Nawal
Marwan. 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
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Vrijdag 23 maart in Goereede ‘Torenconcert’ ten behoeve van KWF Kankerbestrijding
Kaarten zijn te bestellen via e-mail:
torenconcert@hotmail.nl
€ 12,50 per persoon.
PROGRAMMA
19.30 uur Ontvangst met koffie
20.00 uur Optreden Saxofoonkwartet BLAST
20.35 uur Pauze
20.55 uur Optreden Marije Weenink, dwarsfluit en Anton
Weenink, piano
21.30 uur Afsluiting met een glas wijn

Verwacht:
1 april - 26 april
Expositie Wilma Schrier
Remonstrantse Kerk, S’dijk
Donderdag 5 april
Film: ‘The Tree of Life’
Filmhuis Middelharnis
7 april - 30 juni
Expositie Renate Sabatowska
Fort Prins Frederik
Maandag 9 april (2e paasdag)
Kijk bij de Boer G-O
www.kijkbijdeboer.nl

Zondag 1 april MuziekCafé Stark & Linneman met
Dick de Graaf in de Diekhuusfoyer
Aanvang 14.30 uur Toegang € 6,00
Reserveren is gewenst en kan via het Diekhuus
telefoon: (0187) 48 24 00 of
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl

Donderdag 12 april
Film: ‘Silent Souls’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 14 april
JeugdSolistenConcours
www.jeugdsolistenconcours.nl
Zaterdag 14 april
Shantykoor en Menno Frank
De Staver, Middelharnis

WELKOM!

Vrijdag 30 maart in de Aula van Edudelta College
Uitvoering ‘Klanken & Beelden & Woorden’
Muziekschool Goeree-Overflakkee verzorgt deze uitvoering die om 19.30 uur
begint. Meer informatie www.muziekschoolgo.nl

Zaterdag 31 maart Passie
Zaterdag 31 maart
Concert Via Crucis
Paaszangavond, Hervormde
Hervormde Kerk Dirksland Kerk Sommelsdijk
Met muzikale ondersteuning op
vleugel en orgel door
Wim Diepenhorst. Aanvang 20.00 uur

Het Christelijk Gemengd koor
‘Jeduthun’ zingt onder leiding van dirigent Jan Wisse. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 31 maart Workshop Kunstgeschiedenis en schilderen ‘In het spoor van de Impressionisten’ in De Zwaluw
Esther Koetsier en Annette de Roo verzorgen samen de workshop die van
10.00 - 16.30 uur wordt gegeven. Meer info: www.cultuurpleingo.nl (cursussen)

Zaterdag 31 maart Streek– en Rommelmarkt
De Streekmarkt is een markt voor ambachtelijke– en streekproducten van ons
eiland. Er is een kok aanwezig die heerlijke hapjes maakt van de streekproducten. In combinatie met de Streekmarkt is er ook Rommelmarkt in het
Diekhuus en op het Diekhuusplein. De 2e hands boekenwinkel van de Lions
Club is deze dag ook open in de foyer.
WELKOM!
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Zaterdag 14 april
Young VIPS Tour 2012
Diekhuus
Donderdag 19 april
Film: Les Petits Ruisseaux
Filmhuis Middelharnis
20 - 21 april
Popfestival Flakkeese dagen
Sportpark Edison
Vrijdag 20 april
Openluchtbioscoop: All Stars 2
Diekhuusplein
Donderdag 26 april
Laatste film van dit
Filmseizoen! Hou
www.cultuurpleingo.nl in de
gaten voor de speciale
invulling van deze avond...
28 april Doe mee aan de
Expositie ‘Visioenen’
Remonstrantse Kerk S’dijk
www.cultuurpleingo.nl
(expositie)

Meer informatie
en trailers:
www.cultuurpleingo.nl

