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Ontwikkelingen DIEKHUUS
Sinds de gemeenteraadsvergadering van april 2011 heeft een groep vrijwilligers
een werkgroep gevormd die met elkaar hebben nagedacht over de toekomst van
het Diekhuus.
In oktober 2011, u heeft er vast en zeker al vaker iets over gehoord, heeft de
werkgroep een plan voor het Diekhuus aangeboden aan wethouder Van Doorn.
Ook daarna heeft de werkgroep niet stil gezeten. In april hebben zij in de raadsvergadering het exploitatievoorstel 'Diekhuus
Kulturhuus' overhandigd
aan de wethouder en aan
de raadsleden. Ook hebben zij het filmpje
‘Diekhuus 2.0’ over het
plan gepresenteerd.
Inmiddels heeft een adviesbureau voor de gemeente het plan van de
werkgroep bestudeerd en
onderzoek gedaan naar
de haalbaarheid. Op de
conceptrapportage over
de haalbaarheid heeft de
werkgroep feedback gegeven. Op 28 juni jl. heeft de werkgroep haar feedback
gepresenteerd aan de raad. De werkgroep kijkt uit naar de uiteindelijke rapportage. De planning is dat er in september 2012 in de gemeenteraad een concreet
voorstel komt van het college om van het Diekhuus een Kulturhuus te maken,
en daar de benodigde middelen voor beschikbaar te stellen. Wij kijken uit naar
het voorstel en houden u op de hoogte! U kunt het filmpje ‘Diekhuus 2.0’
bekijken via: http://www.youtube.com/watch?v=7jeZi3AtbDA&feature=youtu.be

Geen Streek- & Rommelmarkt en Repair Café in
juli en augustus!
In de maanden juli en augustus is er helaas geen Streek– & Rommelmarkt en
Repair Café in het Diekhuus. Zaterdag 29 september 2012 bent u uiteraard weer
van harte welkom op onze gezellige markt in het Diekhuus en op het
Diekhuusplein.
Heeft u interesse in een kraam?
Neem dan contact op met Linda van Rossum via e-mail:
l.vanrossum@hetdiekhuus.nl

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus Middelharnis G-O
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
www.cultuurpleingo.nl

Verslag Cultureel KunstKijk ontbijt 19 mei jl. in het Diekhuus
“Zonder verbeelding geen kunst”
Boeiende presentaties tijdens Kunstontbijt
Een goed gevulde foyer, een lekker ontbijt en stuk voor stuk bijzondere kunstenaars zorgen op zaterdagochtend
19 mei, voor een interessant Cultureel Ontbijt in het kader van KunstKijk 2012. Er zijn boeiende presentaties
van de kunstenaars Ben Verschure met ‘Letters from Heaven’, Paul Westerhof met ‘On the way’ en Aris Roskam. Tussen de bedrijven door spelen Paul Kieviet en Marjo Boom speelse stukjes op de piano van modern tot
en met klassiek.
Gespreksleider Hans Lammers introduceert
de gasten. Dichter Ben Verschuren uit Breda
verwerkte het thema Hemelvaart in zijn presentatie, met gebruikmaking van beeld, geluid en woord. “Eenmaal per jaar gaat de
hemel open. Dan nemen de wezens aan de
andere kant van de poort de kans waar, om
berichten naar beneden te sturen.” Hij kreeg
zo contact met zijn familie en een oude geliefde. Hij ontving brieven waarvan hij enkele passages voorleest. Hij verwerkte ze in
zijn expositie ‘Letters from Heaven.’ Bijzonder zijn de brieven van zijn moeder over het
moment dat hij verwekt werd en over de eerste en laatste weken van de oorlog. Het verbindt hem met zijn familiegeschiedenis. Zelf zegt hij over zijn werk: “Het gaat om onderzoek dat leidt naar verbeelding, dat is kunstenaarschap. En zonder verbeelding is er geen kunst.” www.benverschuren.nl
Beweging en balans
Van een geheel andere orde is het werk van de jonge beeldend kunstenaar Ralf Westerhof uit Amsterdam met
‘On the way’. Perceptie is de invalshoek voor zijn bewegende objecten van ijzerdraad. Vanuit zijn liefde voor
beweging -hij doet zelf aan Capuera en moderne dans- zoekt hij de balans voor zijn, vaak dansende, menselijke
figuren. Voor zijn afstudeeropdracht van de Academie voor Beeldende kunsten creëerde hij een feministisch
circus. Hij maakt grote mobielen van wel 3 meter maar ook kleine werken, die in een doosje passen.
www.ralfwesterhof.nl
Worstelen met dimensies
Beeldend kunstenaar Aris Roskam uit Strijen combineert kunstzinnigheid, techniek en humor. Met een geheel
eigen invalshoek bekijkt hij de wereld om zich heen. “Het is tobben tussen twee- en driedimensioneel. Behalve
vorm en textuur is ook lichtinval belangrijk. Naarmate ik ouder wordt werk ik steeds meer realistisch.” Hij
streeft een volkomen realisme na door eenheid van plaats,tijd en handeling als hoogste vorm, als überrrr realisme. “Ook schaduw bevat informatie.” Op een hilarische manier toont hij met de schaduw van het beeld van
een hond, dat zijn werk van een bomenlaantje, slechts een moment in het jaar klopt.
www.kabouter.com
Beeldend kunstenaar Miriam Zimmerman
bedankt de sprekers en de musici, waarna het
publiek de verschillende KunstKijk locaties
gaat bezoeken, te beginnen met de grote zaal
van cultureel centrum het Diekhuus. Het
volgende Cultureel Ontbijt is op zaterdag 25
augustus en ter gelegenheid van de Kunstdagen van Goedereede. De enige plaats met
stadsrechten op het eiland, en die dit jaar 750
jaar bestaat.

Foto’s en tekst: Schrijedrijf Evers
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7 juli t/m 18 augustus ZomerKunstKijk in het Diekhuus
Tijdens de zomervakantie zal in het Diekhuus de zomertentoonstelling van de KunstKijk te zien zijn.
Aan deze expositie doen ongeveer 25 kunstenaars mee, sommige van hen
zullen voor het eerst op Goeree-Overflakkee exposeren.
Door het groot aantal deelnemers zal de exposite ingericht worden als een
salonopstelling. U misschien bekend uit de periode van de impressionisten.
De tekeningen, foto's schilderijen en grafiek zal door en boven elkaar
gepresenteerd worden. Bij binnenkomst zult u getracteerd worden op een
weldadig gevoel van overdaad.
De tentoonstelling is open in de periode van 7 juli t/m 18 augustus op
vrijdag en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Het Diekhuus kunt u vinden aan
het Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. U bent van harte WELKOM!
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Esselink Bouwmaterialen BV te Middelharnis.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.kunstkijk.com

Vrijdag 13 juli bluesband ‘Bad Luck’ in de foyer van Diekhuus
De blues band BAD LUCK bestaat nu al weer vele jaren en heeft veel succes geboekt met z’n swingende,
shufflin blues muziek. De stuwende en opwindende drums, het solide baswerk en het opvallende gitaarwerk
ondersteunen de heavy zang.
Een swingende en rockende mix van bluesmuziek uit de fifties tot de modernere hedendaagse varianten. Soms
komt er een nummer voorbij dat van oorsprong niet onder de bluesstyle muziek valt, maar met een bluesy jasje
past het prima in de gevarieerde setlist. Van swing tot groove en van shuffle tot slow blues, Bad Luck weet er
wel raad mee.
Zeker zullen wij nog veel van deze groep te zien krijgen. Al zijn de leden niet zo piep meer, zullen ze zeker nog
verrassen. De Stones blijken toch ook nog te spelen!
De band bestaat uit,
Gitaar en zang: Leen van der sluijs
Drums: Dennis Klop
Bas: Kees Koppelman
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 5,00 per persoon
Reserveren is niet mogelijk VOL=VOL
U BENT VAN HARTE WELKOM!
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“de Overkant”
www.deoverkantouddorp.nl

Dijkstelweg 33 Ouddorp
De Galerie en Theetuin zijn geopend op elke donderdag, vrijdag en zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur
12 juli donderdagavond 20.00 uur. Natuurpresentatie van Jan Baks. Foto’s en
verhalen over de natuur op Goeree-Overflakkee. Kaartjes € 6,00 inclusief koffie
of thee voor aanvang van de avond. Kaartjes via VVV Ouddorp.
Zaal open vanaf 19.30 uur.

18 juli woensdagavond 20.00 uur FILM. The Iron Lady. Meryl Streep als
Margaret Thatcher in een met een Oscar beloonde verfilming. Het is een verrassend en intiem portret van een bijzondere en complexe vrouw. Kaartverkoop á
€ 6,00 via VVV Ouddorp

19 juli donderdagavond 20.00 uur. Klarinet en Accordeon concert. Kaarten
€ 20,00 inclusief koffie of thee voor het concert en een drankje na het concert.
Verkoop kaarten via VVV. Zaal open vanaf 19.30 uur.

24 juli dinsdagavond 20.00 uur een presentatie over het Ouddorpse landschap
vóórdat toeristen het ontdekten. Campings die vroeger boerderijen waren
worden getoond en wordt over verteld. Kaartje € 6,00 inclusief kopje koffie of
thee bij ontvangst. Kaartverkoop via VVV zaal open 19.30 uur.
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DIEKDAGEN
Vrijdag 13 juli, iedere vrijdag, t/m vrijdag 17 augustus
De Ondernemersvereniging Middelharnis organiseert deze zomer weer de jaarlijkse Diekdagen. Omdat de
Grand Prix dit jaar niet doorgaat is er een zesde Diekdag op vrijdag 10 augustus. Er zijn nu dus 6 Diekdagen
bomvol leuke activiteiten voor jong en oud. Tijdens de Diekdagen is er elke vrijdag vanaf 12.00 uur tot 21.00
uur een groots opgezette braderie aan het Beneden Zandpad in Middelharnis, elke dag aangevuld met leuke
activiteiten: Beach Volleybal toernooi, demonstraties door sportverenigingen, paardendemonstraties verzorgd
door Manege Oostmoer, Straatartiesten & kinderactiviteiten, oldtimer rondrit, rondrit met oude tractoren &
landbouwvoertuigen, demonstraties van oude ambachten. Data van de Diekdagen in 2012:
Vrijdag 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus en vrijdag 17 augustus.
De Diekdagen vinden plaats in het geheel gerenoveerde centrum van Middelharnis (Winkelcentrum D’n Diek)
gesitueerd op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Winkelcentrum D’n Diek heeft een zeer gevarieerd winkel aanbod en een zeer uniek karakter met zijn 2km lange winkeldijk. Vanzelfsprekend zijn tijdens de
Diekdagen alle winkels open tot 21.00 uur.
PROGRAMMA
1e Diekdag - 13 juli 2012 Braderie
Beachvolleybal toernooi
Demonstraties van diverse sportverenigingen

2e Diekdag - 20 juli 2012 Braderie
Manege Oostmoer, demonstraties

3e Diekdag - 27 juli 2012 Braderie

4e Diekdag - 3 augustus 2012 Braderie
Oude Ambachten
Rondrit met oude tractoren en landbouwvoertuigen

5e Diekdag - 10 augustus 2012 Braderie
Demonstratie RC Junkies

6e Diekdag - 17 augustus 2012 Braderie
Demonstratie Old Timers

Meer informatie:

www.dndiek.nl
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Vrijdag 20 juli bluesband ‘Barking Luke’ in Diekhuusfoyer
Barking Luke speelt al 12 jaar de blues met zijn maten in diverse bezettingen.
Na het overlijden van saxofonist Bert van Meeuwen heeft de band besloten om het roer om te gooien. Geen sextet meer, maar met vier man sterk, vuige, vieze, bluesrock te gaan
maken met in gedachte ‘The Black Keys’, ‘Howling Wolf’ en ‘Seasick
Steve’. De heerlijke natuurlijke volle rauwe stem van Barking Luke
komt daarbij goed van pas en de band speelt met het nieuwe geluid
alsof ze nooit anders hebben gedaan.
De band heeft in de jaren dat ze samen spelen op de planken gestaan
met onder andere: The Juke Joints, Julian Sas, Popa Chubby (USA),
Eelco Gelling, Anna Popovic, Rythm Chiefs, Livin Blues Experience,
Danny Bryant (UK), Magic Frankie, The Veldman Brothers.
De band bestaat uit:
Barking Luke: zang, harmonica
Yrjo in ’t Veld: Gitaar
‘Fast’ Ferry in ’t Veld: Bas
Onno Roell: Drums
Aanvang: 21.00 uur Entree: € 5,00 per persoon reserveren niet mogelijk, vol=vol

8 augustus t/m 29 september Tentoonstelling Goeree 700
jaar, Gemeentehuis Goedereede
Van 08-08-2012 tot 29-09-2012 is er ter gelegenheid van Goeree 700 jaar op de verdieping van
het Gemeentehuis van Goedereede een uitgebreide expositie.
Tentoongesteld worden topografisch en cartografisch afbeeldingen door de eeuwen heen betreffende de hele kop van het eiland. Veel getoond materiaal is uniek.
U bent van harte welkom!

Vrijdag 17 augustus ‘Black Jack Blues Band’ in Diekhuusfoyer
Searching for blues?
De Black Jack Blues Band is een bluesformatie van vijf, stuk voor stuk gedreven en ervaren bluesmuzikanten
die een ongekend lekkere vette bluessessie neer kunnen zetten. De BJBB wordt regelmatig geboekt in muziekcafe's en festivals. De band staat bekend als een "Hardworking Blues Band" met een energieke show.
Van Texas via de Swamps tot Chicago, het is allemaal terug te horen in de stijl van de Black Jack Blues Band.
Deze formatie pakt je beet en slingert de blues recht in je gezicht. De BJBB heeft zijn roots op GoereeOverflakkee, in de delta van Zuid-West Nederland.
De formatie bestaat uit:
Ab “Blackjack” van de Ree: Een frontman met een "strot" die zijn publiek weet te pakken en mee te slepen
in de Blues. Brengt de Blues zoals het hoort, rauw en gepassioneerd.
Frans “Bigbird” Eekman: Ervaren gitarist, gepokt en gemazeld in diverse bands. Een creatieve gitarist met
veel gevoel voor swing, maar kan ook rocken als het moet.
Jan Breur: Expressieve gitarist, duikt graag het
publiek in voor een showtje. Eenmaal met de Les
Paul in zijn handen, lijkt Jan er mee te zijn vergroeid. Speelt met veel energie en passie "right in
your face".
Ronald van Lier: Walking Bass, swing, strak, deze
ervaren bassist verstaat het allemaal en is zoals het
een bassist betaamt, het rustpunt van de band. Peter “Boogie Boy” Resler
De Benjamin van de band. Talentvolle, creatieve
drummer. Peter is met stokken in zijn handen geboren. Laat zich graag verleiden tot een spetterende
solo, waarbij alles uit de kast getrokken wordt. Met
Ronald samen, de perfecte ritmesectie.
Aanvang: 21.00 uur Entree: € 5,00 per persoon
reserveren niet mogelijk, vol=vol
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Donderdagavond 30 augustus in het Diekhuus
Bijeenkomst Cultuurmakers en Onderwijs Goeree-Overflakkee
Aan de vooravond van het culturele seizoen 2012-2013 organiseert de Culturele Raad Goeree-Overflakkee op
verzoek van Kunstgebouw Zuid-Holland opnieuw een bijeenkomst voor Cultuurmakers op GoereeOverflakkee. Aanvang 19.30 uur.
Met het oog op de vorming van de Gemeente Goeree-Overflakkee zullen we als eilandelijke cultuurmakers met
elkaar spreken over de mogelijkheden om met mooie programma’s bij te dragen aan de culturele kwaliteiten
van ons eiland.
André Kok (Kunstgebouw ZH) zal twee Proeven Van culturele activiteiten presenteren, die gericht zijn op versterking van het culturele netwerk, talentontwikkeling en enthousiasmeren.
1. Ik wil wel horen wat jij kan! En nu jij?!
2. Het reizend Dorpspark.
Als vooraankondiging melden we nu vast dat er op donderdag 11 oktober een bijeenkomst wordt georganiseerd
om de eilandelijke evenementenagenda 2013 te inventariseren. In deze agenda worden opgenomen
culturele, maatschappelijke, sportieve en recreatieve evenementen op Goeree-Overflakkee.
Deze bijeenkomsten bieden naast de agenda natuurlijk ook goede mogelijkheden om kennis te maken met
collega-organisatoren en nieuwe ideeën op te doen.

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl

Zondag 9 september 2012
JazzCafé StarkLinneman met
Deborah J. Carter, Diekhuusfoyer
JazzCafé StarkLinneman

Vrijdag 21 september 2012
Openluchtbioscoop
Diekhuusplein

9, 10 en 11 november 2012
Theatervoorstelling van Spiegeltje
Diekhuus

Zaterdag 29 september 2012
Streek&Rommelmarkt en Repair
Café, Diekhuus + Diekhuusplein

Maandag 12 november 2012
Lunchvoorstelling ‘VUT op
maandag, Flakkeese Weetjes met
Jan Both, Diekhuus

Zondag 30 september 2012
JazzCafé StarkLinneman met
Orupaap, Diekhuusfoyer
Streek-&Rommelmarkt

Woensdag 3 oktober 2012
Cabaret Trio “De Tunes’ ism
Soroptimisten, Diekhuus

Zaterdag 17 november 2012
Cultureel Ontbijt, Locatie wordt
nog bekend gemaakt
Zaterdag 24 november 2012
Streek&Rommelmarkt en Repair
Café, Diekhuus + Diekhuusplein

Zaterdag 6 oktober 2012
Cultureel Ontbijt, Locatie wordt
nog bekend gemaakt
Zaterdag 6 oktober 2012
Kindertheater, ‘De Kleine Prins’
Diekhuus

Zondag 4 november 2012
JazzCafé StarkLinneman met
Toon de Gouw en Dick de Graaf
Diekhuusfoyer

Vrijdag 30 november 2012
Hans de Booij
Diekhuus
Kindertheater

Maandag 15 oktober 2012
Lunchvoorstelling ‘VUT op
maandag, Diekhuus

Lunchvoorstelling
‘VUT op maandag’
Flakkeese Weetjes
met Jan Both

Zaterdag 27 oktober 2012
Streek&Rommelmarkt en Repair
Café, Diekhuus + Diekhuusplein
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Zaterdag 1 december 2012
Kindertheater Max Verstappen
‘Zwarte Piet redt het Sinterklaasfeest’, Diekhuus
Maandag 10 december 2012
Lunchvoorstelling ‘VUT op
maandag, met StarkLinneman

Wilt u de Diekhuus Cultureel
per e-mail ontvangen?
Dat kan!
Stuur een bericht naar:
receptie@hetdiekhuus.nl
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
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