Programma:
Zaterdag 26 mei 2012
Streek - Rommelmarkt &
Repair Café, Diekhuus + plein
1 juni—31 december
Expositie: Reizende Dichters
Fort Prins Frederik
Zaterdag 2 juni 2012
Eigentijdse Kunstfestival
Fort Prins Frederik
Zaterdag 2 juni 2012
Shantykoor Havendag M’harnis
Vrijdag 8 juni 2012
Buitenfilm All Stars 2 - Old
Stars, Diekhuusplein
Zaterdag 9 juni 2012
Literair Café Diekhuus
Zaterdag 9 juni 2012
Opendag Muziekschool G-O
Diekhuus
Zaterdag 9 juni 2012
Zingen op het Water, O’plaat
Zaterdag 16 juni 2012
Agriculturele Dag
Hofstede ‘Lust en Last’ S’dijk
Zaterdag 16 juni 2012
Klassiek concert tbv Filmhuis
Toren van Goedereede
Zaterdag 23 juni 2012
Culturele Dag en Kunstmarkt
Kaaiplein, Oude-Tonge
Zaterdag 30 juni 2012
Streek– en Rommelmarkt &
Repair Café Diekhuus
Zaterdag 30 juni 2012
Eindejaars uitvoering Muziekschool G-O, Diekhuus
Tot 4 juli 2012
Expositie: Marlies Verda
Remonstrantse Kerk, S’dijk
8 aug - 29 sep 2012
Tentoonstelling Goeree 700 jaar
Gemeentehuis Goedereede
25&26 augustus 2012
Omloop Goeree-Overflakkee
Start Ooltgensplaat
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Zaterdag 9 juni ‘Literair Café’ in het Diekhuus
Het 2e Literaire Café van dit jaar wordt wederom georganiseerd in het Diekhuus
op zaterdag 9 juni om 14.30 uur. Het thema van deze middag is ‘verstaanbare
taal’. Dit onderwerp wordt breed opgevat: je kan de gesproken taal mogelijk wel
verstaan, maar begrijpen is nog wel iets anders. Dat kan omdat het niet je
moedertaal is of een taal die je hebt geleerd, maar dat kan ook zijn omdat het
heel poëtische taal is. Dan gaat het meer om klank en ritme en eventueel rijm.
Die taal dwingt je als het ware om niet met je hoofd, maar met je hart te
luisteren.
Verschillende
gastdichters komen uit
Ridderkerk, uit het
collectief:
De Ridderdichters. Voor
de liefhebbers is er een
Open Podium: bezoekers
kunnen een gedicht
voorlezen. De muzikale
omlijsting wordt
verzorgd door Rob Soeteman en de presentatie is
als van ouds in handen
van Herman Maas.
Het belooft een zeer gevarieerde middag te worden. Het volledige programma van het Literair Café van de Reizende Dichters
kunt u bekijken op www.cultuurpleingo.nl bij tab ‘overig’.
Verder in 2012 zullen de Literaire Cafés in het Diekhuus te Middelharnis
georganiseerd worden op 15 september en 10 november, ook dan vrij entree.
De Reizende Dichters delen de passie voor taal als verwoord in gedichten en
verhalen. Dit dichterscollectief wordt gevormd door de volgende leden:
Frouke Bienefelt, Gerda Boevé, Yvonne Broeren, Aart Dorsman, Magda Haan,
Anne Hanse, Jolanda Holleman, Fred Hoogervorst, Marianne Keuvelaar,
Anneke de Klerk, René Mijnders, Niels Snoek, Corrie Venant en Els van
Wageningen. Wonende op Goeree – Overflakkee hebben zij als doel poëzie onder
de aandacht van het grotere publiek te brengen, o.a. door het organiseren van
allerlei activiteiten waaronder Literaire Cafés op verschillende locaties. Zo wordt
tevens per de eerste van elk kwartaal het periodiek
O-O-GO uitgegeven, waarin gedichten, verhalen,
interviews e.d. van eigen dichters en gastschrijvers
worden opgenomen. Losse nummers van O-O-GO
zijn tegen € 3.50 verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel. Een abonnement kost slechts € 12,00 per
jaar, waarvoor u zich kunt opgeven bij
Niels Snoek
Boezemweg 34
3247 BB te Dirksland
telefoon (0187) 60 17 93 of per e-mail : oogo@cultuurpleingo.nl

Zaterdag 2 juni ‘Shantyfestival’ op
Havendag Middelharnis
Het Shantykoor “Op Volle Kracht” organiseert op zaterdag 2
juni traditiegetrouw haar Shantyfestival op de havendag te
Middelharnis. De andere shantykoren zijn “de Batraven” uit
Bergen op Zoom en de “Stuurloos”uit Schiedam. De optredens
vinden de gehele middag, van 12.00 - 17.00 uur plaats bij
Restaurant het ‘Kofjekokertje’ op een ponton in de haven van
Middelharnis. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle drie de koren.

Zaterdag 9 juni ‘Kennismaking met Muziekschool G-O’ in het Diekhuus
Op zaterdag 9 juni is iedereen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom in het Diekhuus (Beneden Zandpad 7
te Middelharnis) voor een kennismaking met alles wat de Muziekschool “Goeree-Overflakkee” te bieden heeft.
Alle docenten zijn dan aanwezig om u te informeren over de mogelijkheden van de lessen op hun instrument en
ook de zangdocent is er om u te informeren over de vocale mogelijkheden die Muziekschool biedt. Tevens is er
een voor het publiek toegankelijke orkestrepetitie die illustratief is voor de vele samenspelmogelijkheden van
de Muziekschool, want naast het volgen van de lessen kan er ook in diverse ensembles gemusiceerd worden.
Wat is er mogelijk
Deze “Instrumenten-Oriëntatie” is vooral bedoeld voor iedereen
die overweegt om met de lessen aan de Muziekschool te beginnen
of van instrument wil veranderen. Op de website van de Muziekschool www.muziekschoolgo.nl is er veel informatie te vinden,
maar het is natuurlijk heel anders om zelf met docenten te praten
over de mogelijkheden van de muzieklessen. Natuurlijk is dit
oriëntatiemoment vooral ook bedoeld om te luisteren hoe alles
klinkt en zeker ook om zelf te proberen of er gelijk al op een
vreemd instrument een mooi geluid gemaakt kan worden.
De instrumenten die gedemonstreerd worden zijn: blokfluit,
dwarsfluit, harp, viool, gitaar, zang, piano, keyboard, saxofoon,
bugel, trompet en slagwerk.
Orkestrepetitie bijwonen
Ook is er op deze morgen gelegenheid om de repetitie van het
grote Muziekschoolorkest o.l.v. Piet Westhoeve bij te wonen. In
dit orkest spelen zo ongeveer alle instrumenten die in het
lespakket van de Muziekschool zitten en het is prachtig om de
“sound” te horen die ontstaat als dat allemaal samenkomt in een
grootse klank. Dit orkest repeteert voor een optreden tijdens de
grote jaaruitvoering van de Muziekschool op 30 juni in de Aula
van de Technische School. De composities die ze studeren zijn:
The Pirates of the Caribbean van Badelt/Zimmer, de Bolero van
Ravel en Pomp and Circumstance van Elgar. Hiermee verzorgen
ze een indrukwekkende afsluiting van deze jaaruitvoering
waarbij u natuurlijk ook zeer welkom bent.
Iedereen welkom! Voor iedereen is dit een goed moment om te zien en vooral ook te horen wat er bij de Muziekschool G-O “te koop” is. Kinderen en volwassenen die willen ondervinden hoe leuk en waardevol muziek
maken kan zijn en willen weten wat er allemaal mogelijk is bij de Muziekschool G-O zijn hierbij van harte uitgenodigd!

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus Middelharnis G-O
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.cultuurpleingo.nl
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Vrijdag 8 juni 2012 Buitenbioscoop
op het Diekhuusplein!
Twee keer verzet vanwege het slechte weer… maar we
gaan er van uit dat 8 juni gaat lukken! Op je eigen
stoel onder de sterrenhemel genieten van de film All
Stars 2 Old Stars? Dat kan! Op vrijdagavond 8 juni
2012 is er een openlucht bioscoop op het Diekhuusplein in Middelharnis. Gratis toegang. Aanvang 22.00
uur (na zonsondergang). Op het plein bij de ingang
van het Diekhuus kunt u lekkernijen voor tijdens de
film kopen. Het weer moet natuurlijk wel meezitten.
Bij slecht weer wordt de avond verzet naar een andere
datum. Dit zal gecommuniceerd worden via
www.cultuurpleingo.nl All STARS 2 OLD STARS
All STARS gaat over een groep van zeven vrienden die
al van jongs af aan ieder weekend een potje voetbal
spelen bij hun club Swift Boys. Winnen doen ze bijna
nooit, maar daar gaat het al lang niet meer om. In All
STARS 2 OLD STARS zorgt het onverwachte huwelijk
van één van de jongens ervoor dat ze zichzelf trakteren op een ‘ouderwets trainingskamp’ in de vorm van
een lang weekend Barcelona. Bekijk de trailer op
www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is niet mogelijk, vol=vol toegang is
gratis neem wel je eigen stoel mee!

Zaterdag 9 juni ‘Zingen op het Water’ in Ooltgensplaat
Voor de 2e keer organiseert Gemengd koor Advendo het festival “Zingen op het water” in de haven van
Ooltgensplaat, op zaterdag 9 juni, aanvang 10.00 uur. Deelnemende koren zingen 20 minuten op het partyschip
“De Borite” terwijl op de kade de belangstellenden kunnen genieten van hun uitvoering. De deelnemers aan dit
festival komen vanuit heel Nederland naar dit evenement.
•

Gemengd koor Beek en Donk – Beek en donk

•

Gemengd koor Apollo - Nieuwe-Tonge

•

Calandkoor - Rotterdam

•

Zoetermeers mannenkoor – Zoetermeer

•

St Adolfskoor – Den Bommel

•

Popkoor Rol Around – Achthuizen

•

Maassluis Meezingkoor – Maassluis

•

Mannenkoor Ons Koor – Sommelsdijk

•

De Kaaivrouwen – Bergen op Zoom

•

Blue Stocking Singers – Nieuwe Tonge

•

Popkoor Just4Fun – Ooltgensplaat

Hoewel het geen competitie is komt er een jury, bestaande uit 3 personen te weten Kora Storm uit Rijswijk,
Sarita van Steeg en Marjo Boom uit Ooltgensplaat om het optreden van de koren te beoordelen op enkele punten. Op de kade zijn stoelen aanwezig voor het publiek en er wordt een overkapping gemaakt zowel op de boot
als op de kade zodat we niet, zoals het vorige festival in 2010, moeten stoppen vanwege de regen want dit was
een grote teleurstelling. De toegang tot het festivalterrein is gratis en Prinsenland Partyschepen verzorgt de
horeca. Dit festival wordt mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds van de Rabobank en enkele particuliere sponsors. Een bijdrage van het Welzijnsfonds Oostflakkee wordt nog verwacht.
U bent van harte welkom!
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Zaterdag 16 juni ‘Agriculturele Dag’ in Hofstede Lust en Last in
Sommelsdijk
Natuurlijk Goeree-Overflakkee
U bent weer van harte welkom op de boerenhofstede Lust en Last aan de Kokseweg 4 in Sommelsdijk.
Het programma wat u aangeboden wordt zal om 16.30 uur van start gaan. U kunt komen luisteren naar
prachtige oude liederen uitgevoerd door ons bekende koor van Goeree-Overflakkee Fiori Musicali.
Tijdens de liederen zullen er mooie beelden van GoereeOverflakkee vertoond worden door natuurfotograaf Jan Baks.
Na dit bijzondere concert kunnen we gaan genieten van een
Tuinmaaltijd. In een natuurlijke omgeving, zittend aan lange
tafels heeft u voldoende gelegenheid om gezellig na te praten
over hetgeen u net gehoord en gezien heeft. Het volgende programma onderdeel, dat begint om 20.00 uur, zal ook weer
plaats vinden in de schuur.
Clarté Noire, een klarinetkwartet uit Goes zal voor u een concert verzorgen dat bestaat uit klassiek/licht klassiek en jazz. Na
afloop, ongeveer 21.30 uur kunt u nog gezellig napraten bij
vuurkorven en zal er ook een spannend verhaal worden verteld
door Greet Maas en Wim van Ham.
Wilt u deelnemen aan dit programma dan kunt u zich aanmelden via de website: www.NatuurlijkGoereeOverflakkee.nl .
Voor de maaltijd en het concert van Clarté Noire (avondconcert) betaalt u 20 euro. Het luisteren naar Fiori Musicali is gratis. Wilt u alleen het avond concert bijwonen dan betaalt u 10 euro.

Zaterdag 16 juni ‘Klassiek Concert’ ten behoeve van
Filmhuis Middelharnis in de Toren van Goedereede
Op 16 juni aanstaande organiseert de Soroptimistclub GoereeOverflakkee een klassiek concert in de Toren van Goedereede.
In deze sfeervolle ambiance zullen de sopraan Elisabeth Wilfart en de pianiste Petra Riesenweber een afwisselend programma ten gehore brengen.
Beide musici zijn leden van de Soroptimistclub Dortmund
waarmee de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee een
friendshiplink heeft. Het is een eer en genoegen om deze ervaren musici in de toren van Goedereede te mogen horen.
De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan het
project Filmhuis Middelharnis waar de soroptimisten zich in de
periode 2012-2013 voor inzetten. Door middel van diverse acties willen zij hun steentje bijdragen aan de modernisering van
het Filmhuis Middelharnis, zodat het Filmhuis de haar kenmerkende ‘Arthouse’ films kan blijven vertonen. Meer informatie over de soroptimistclub en haar projecten leest u op
www.soroptimist.nl/goeree-overflakkee.
Het Torenconcert begint om 16.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
De kaarten kosten € 12,50 en zijn per mail te bestellen bij Heleen van Dijk, heleen@prikgat.nl .
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Zaterdag 23 juni ‘Culturele Dag en Kunstmarkt’ in Oude-Tonge
Op 23 juni a.s. organiseert de werkgroep ”Oude Tonge in Beweging!” weer een Culturele Dag op het
gerenoveerde Kaaiplein in Oude Tonge.
Er zullen weer diverse optredens zijn en uiteraard wordt weer de traditionele kunstmarkt gehouden.
Kunstschilders, zowel amateurs als
professionals, pottenbakkers, tekenaars,
fotografen, sieradenmakers,
kortom iedereen die creatief bezig is en zijn of
haar producten wil laten zien, kan zich
aanmelden om voor een gratis kraam in
aanmerking te komen.
De werkstukken moeten door de exposanten zelf
gemaakt zijn, het is niet de bedoeling dat men
producten aanbiedt die bijvoorbeeld bij een
groothandel zijn ingekocht.
Informatie en aanmelding kan geschieden bij
Johannes Reyntjes, telefoon (0187) 64 16 21
j.reyntjes@hetnet.nl of Nelly Kamp-Hagens,
telefoon (0187) 64 20 21 nhagens@hotmail.com.

De werkgroep is verder op zoek naar personen die een leuke hobby hebben en dat willen laten zien of een oud
ambacht uitoefenen. Ook dan wordt een gratis marktkraam beschikbaar gesteld.
U bent van harte welkom op 23 juni op het prachtige nieuwe Kaaiplein in Oude-Tonge!

Zaterdag 30 juni Streek en Rommelmarkt & Repair Café in het
Diekhuus en op het Diekhuusplein
Streekmarkt De Streekmarkt is een markt voor ambachtelijke–
en streekproducten van ons eiland. De kramen van de streekmarkt staan buiten op het Diekhuusplein.
Rommelmarkt Er zijn meer dan 25 verkooptafels waar van alles
is te vinden; onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom voor
elk van wils! Ook staan er enkele rommelmarkt kramen buiten
op ons plein. Uiteraard is de Diekhuusfoyer open en bij mooi weer
is er een terras op het plein. Hier kunt u genieten van kopje koffie/thee en iets lekkers. Ook onze tweede hands boekenwinkel van
de Lions Club is open De Streek- en Rommelmarkt is open van
10.00 – 16.00 uur. Heeft u interesse in een kraam? Neem dan contact op met het Diekhuus Telefoon: (0187) 48 24 00 of
e-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Repair Café Middelharnis organiseert deze dag weer het Repair Café van Middelharnis. Tussen 10.00 uur en
13.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, fietsenmaker en handige vrouwen en mannen
die gratis helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap
en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters,
lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies... alles wat
het niet meer doet, is welkom, en maakt kans op een geslaagde
reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.
En dat op iedere laatste zaterdag van de maand in het
Diekhuus.
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Orkestproject Muziekschool Goeree-Overflakkee
Graag wil de Muziekschool iedereen uitnodigen om deel te nemen
aan het orkestproject. Dit orkest gaat meewerken aan de afsluiting
van het schooljaar en de samenstelling van dit ad hoc orkest is zo
breed mogelijk. Iedereen die maar enigszins op zijn of haar instrument uit de voeten kan is meer dan welkom. Gitaar, accordeon,
blokfluit, viool, trompet, dwarsfluit, cello, bugel, cornet, klarinet,
slagwerk, saxofoon; kortom welk instrument u ook bespeelt, komt
u vooral meespelen!!!
In een vijftal repetities (inclusief generale repetitie) zal dit orkest
zich voorbereiden op een optreden tijdens de grote jaaruitvoering
van de Muziekschool op zaterdag 30 juni 2012 in de aula van de
Technische School te Middelharnis.
De repetities zijn steeds op zaterdagmorgen en de data zijn 02 juni,
09 juni, 16 juni en 23 juni; de generale is op 30 juni. Alle repetities
zijn in het Diekhuus (Beneden zandpad te Middelharnis) en duren
van 10.00 tot 12.00 uur. De generale is op 30 juni om 18.00 uur in
de Technische School te Middelharnis.
De composities die ingestudeerd worden zijn “Pirates of the Caribbean” van Badelt/Zimmer, de “Bolero” van Ravel en “Pomp and
Circumstance” van Elgar. Als vanouds is de leiding in handen van
musicus Piet Westhoeve die op enthousiaste en gedreven wijze met
u aan de slag zal gaan en u zult versteld staan over het resultaat!
Piet Westhoeve is pianodocent aan de Muziekschool en heeft in de
loop der jaren ook veel ervaring opgedaan met het leiden van ensembles en orkesten.
Belangstellenden kunnen zich vanaf heden opgeven bij de administratie van de Muziekschool in het Diekhuus, Postbus 285, 3240
AG Middelharnis met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en instrument. U kunt zich ook aanmelden via telefoonnummer 482400 of via de mail info@muziekschoolgo.nl.
Aan de deelname van dit project zijn geen kosten verbonden en voor alle duidelijkheid: ook niet leerlingen van de Muziekschool zijn welkom. We rekenen weer op een orkest met ongeveer 70 spelers die fantastisch musiceren!!!

VitrineProject van Stichting Podium
Vitrine van de maand: Privé collectie Bakeliet
Stichting Podium presenteert op 20 locaties op Goeree-Overflakkee een
maandelijks wisselende expositie van diverse kunstenaars, schilders, verzamelingen en creativiteit. Het enorme succes van het Vitrineproject is vooral
te danken aan de inzet van een aantal vrijwilligers die zorgen voor de wisselingen van de exposities.
Deze maand willen wij u wijzen op
de privé collectie van Bakeliet.
Bakeliet wordt beschouwd als de
allereerste kunststof en werd vooral
rond het midden van de twintigste
eeuw veel gebruikt. Het laat zich
makkelijk in allerlei vormen persen
en werd voor allerlei doeleinden
gebruikt: elektronica, radiokasten,
telefoons en huishoudelijke artikelen.

VERWACHT
seizoen 2011/2012
6 juli—18 augustus ZomerKunstKijk iedere vrijdag en zaterdag
van 10-16 uur in het Diekhuus
8 augustus—29 september
tentoonstelling ‘Goeree 700 jaar’
Gemeentehuis Goedereede
25 augustus Omloop feest Fort
Prins Frederik, Ooltgensplaat

Wilt u de bakeliet expositie met uw
eigen ogen zien? Vanaf 23 mei 2012 staat de vitrine met de expositie in de
Goede Ree in Sommelsdijk. Een locatie overzicht van de overige vitrines
kunt u vinden op www.cultuurpleingo.nl
Heeft u ook een bijzondere verzameling of talent dat u wilt exposeren via het
vitrineproject? Neem dan contact op met Piroska de Mos telefoon: (0187) 48
24 00. Ook voor informatie over het Vitrineproject van Stichting Podium
kunt u bij haar terecht.
6

1 september Rommelmarkt buurtbewoners Prinses Marijkestraat
Middelharnis

-VOORLOPIGVOORLOPIGCultureel Programma 20122012-2013
van het DIEKHUUS
SEPTEMBER 2012
Zondagmiddag 9 september 2012, JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Vrijdagavond 21 september 2012, Buitenbioscoop Diekhuusplein
Zaterdag 29 september 2012, Streek– Rommelmarkt & Repair Café, Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
OKTOBER 2012
Zaterdagmiddag 6 oktober 2012, Kindertheatervoorstelling ‘De Kleine Prins’
Zaterdag 27 oktober 2012, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
NOVEMBER 2012
Zondagmiddag 4 november 2012, JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 24 november 2012, Streek– Rommelmarkt & Repair Café, het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
DECEMBER 2012
Zaterdagmiddag 1 dec 2012, Kindertheater Max Verstappen ‘Zwarte Piet redt het Sinterklaasfeest’
Maandagmiddag 10 dec 2012, Lunchvoorstelling Kerst met Stark & Linneman
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
JANUARI 2013
Zondagmiddag, 24 januari 2013 JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 26 januari 2013, Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en op het Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
FEBRUARI 2013
Zaterdagmiddag 16 februari 2013, Kindertheater Max Verstappen ‘Cor Kraai in de Wolken’
Zondagmiddag 17 februari 2013 JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 23 februari 2013, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
MAART 2013
Zaterdagavond 9 maart 2013, Marjolein Meijers in het Diekhuus
Maart 2013, Theater voor volwassenen, Toneelvereniging ‘Loos Alarm’
Zondagmiddag, 24 maart 2013 JazzCafé, Stark & Linneman en gastoptreden, Diekhuus
Zaterdag 30 maart 2013, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
APRIL 2013
Zaterdag 27 april 2013, Streek– Rommelmarkt & Repair Café in het Diekhuus en Diekhuusplein
Iedere donderdagavond filmvoorstelling in Filmhuis Middelharnis
In het nieuwe culturele seizoen worden er ook weer op maandag de bekende ‘lunchvoorstellingen’
geprogrammeerd, Hier komt binnenkort meer informatie over.

Meer informatie en trailers: www.cultuurpleingo.nl
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