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Donderdag 27 september
Film: ‘Lena’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 28 september
Orgelbespeling leerlingen Paul
Kievit, Herv. Kerk Sommelsdijk
Zaterdag 29 september
Streek– Rommelmarkt &
Repair Café, Diekhuus + plein
Zondag 30 september
MuziekCafé StarkLinneman
Diekhuus
Donderdag 4 oktober
Film: ‘Le Havre’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 6 oktober
Cultureel Ontbijt
Fort Prins Frederik
Zaterdag 6 oktober
Kindertheater ‘De Kleine Prins’
Diekhuus
Zaterdag 6 oktober
COV Laudando zingt Bachcantates Herv. Kerk M’harnis
Donderdag 11 oktober
Film: ‘Les Geants’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 12 oktober
Buitenbioscoop ´LOFT´
Diekhuusplein
Donderdag 18 oktober
Film ‘Le Quattro Volte’
Filmhuis Middelharnis
Donderdag 25 oktober
Film&Boek ‘Een Keukenmeiden Roman (The Help)
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 26 oktober
Blues ‘Rollin Men Acoustic’
Diekhuusfoyer
Zaterdag 27 oktober
Streek– Rommelmarkt &
Repair Café, Diekhuus + plein
Zaterdag 27 oktober
Nacht van de Nacht, sterrenkijken, Fort Prins Frederik

Editie: oktober 2012

STEL EEN DAAD KOM NAAR DE RAAD!
De ontknoping van het Diekhuus vraagstuk staat na lange tijd op de agenda van
de gemeentereaad. Het vraagstuk is geagendeerd op donderdag 27 september
a.s. in de I&O raadsvergadering en op 4 oktober a.s. in e raadsvergadering.
Belangrijke vraagstukken worden beantwoord:
•

Blijft het Diekhuus?

•

Wordt het plan dat door betrokken burgers, de Werkgroep PlanDiekhuus,
is gemaakt overgenomen door de gemeenteraad?

•

Gaat de gemeente investeren in het Diekhuus?

Maak het verschil! Kom
naar de raadsvergadering
aanstaande donderdag
27 september in de raadszaal van gemeentehuis
Middelharnis.
De vergadering begint om
19.30 uur.
Laat zien dat het plan
draagvlak heeft en kom
luisteren of uw zegje doen.
UW aanwezigheid
maakt het verschil.
Wij hopen u te zien op
27 september!

Zaterdag 29 september Streek- & Rommelmarkt en
Repair Café in Diekhuus+plein
Streekmarkt 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. Rond 14.00 uur is
er een muzikaal optreden op ons plein en bij mooi weer kunt op ons terras buiten
genieten van een kopje koffie. Rommelmarkt Er zijn meer dan 25 verkooptafels
waar van alles is te vinden; onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom voor
elk van wils! Repair Café De vrijwilligers van het Repair Café hebben al veel
mensen blij kunnen maken met het herstellen van kapotte apparaten. Variërend
van een koffiezetapparaat, tot het herstel van een oefenbugel en alles wat er
aan elektronica, spijkerbroeken en fietsen binnen kwam. Op 29 september vindt
u het Repair Café op het Diekhuusplein. Ook onze tweedehands boekenwinkel
van de Lions Club is open,
De Streek- en Rommelmarkt is open van 10.00 – 16.00 uur.
U bent van harte WELKOM!

Donderdag 27 september film ‘Lena’ regie Christophe Rompaey
Filmhuis Middelharnis
Het zit het Poolse immigrantenmeisje Lena op alle denkbare vlakken tegen.
De onopvallende, ongelukkige en te dikke Lena heeft er veel voor over om
bij haar leeftijdsgenoten - en dan vooral de jongens - in de smaak te vallen. Jongens zien haar als een object om hun lusten op te botvieren. Verkering of liefkozing zit er niet in.De thuissituatie van Lena is allesbehalve
gelukkig. Haar instabiele moeder heeft regelmatig vreemde mannen over
de vloer en communiceert nauwelijks met haar dochter. Lena kan haar ei
kwijt in het line-dancen en haar stage op een kleuterschool. Het tij lijkt te
keren als het stevige meisje bij toeval in contact komt met de populaire
Daan. Hij lijkt oprecht in haar geïnteresseerd en de twee beginnen een
relatie. Daan heeft een grote invloed op Lena, die binnen afzienbare tijd
bij haar nieuwe vriendje en zijn alleenstaande vader Tom intrekt. De
vraag is echter of Daan wel de lieve jongen is die hij lijkt te zijn. Hoe lang
gaat het duren voor Lena weer teleurgesteld wordt of lukt het haar om
eindelijk eens voor zichzelf op te komen?
De humor bij ‘Lena’ moet je zoeken en ligt misschien enigszins
verscholen in de tragiek van de hoofdpersoon.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren!
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

Vrijdag 28 september in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk
Orgelbespeling door leerlingen van Paul Kieviet
Op D.V. vrijdag 28 september aanstaande zullen in de Hervormde kerk te Sommelsdijk elf organisten een orgelbespeling verzorgen op het prachtige Meere-orgel. Het programma voorziet in een boeiende afwisseling van
orgelwerken uit verschillende stijlperioden.
Naast een aantal vrije orgelwerken hoort u vooral koraalgebonden werken, zodat het accent dit keer vooral ligt
op orgelmuziek voor de eredienst. Omdat het 450 jaar geleden is dat de componist Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621) werd geboren – misschien wel de allergrootste componist van de Lage Landen – vormt zijn werk de
rode draad door het programma.
Meer informatie: www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 6 oktober Meedoen en Meekmaken, Cultureel Ontbijt in het
Oude Raadhuis
Zaterdag 6 oktober is het cultureel ontbijt in het Oude Raadhuis
in Ooltgensplaat. Hans Lammers ontvangt dan als gasten Wethouder Dick van Puffelen (Oostflakkee), Jan Verhage (Rabobank)
en Dorien Kickert (St Podium). Met het gespreksthema “meedoen
en meemaken” worden weer de culturele kansen op GoereeOverflakkee verkend. Aanvang 9.00 uur en toegang € 5,00.
Opgeven alleen via het Diekhuus telefoon (0187) 48 24 00 of
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl of internet
www.cultuurpleingo.nl ‘reserveren’.
Meedoen en meemaken
Het lijkt er soms op dat het bij cultuur tegenwoordig alleen gaat
over “kosten” zonder “opbrengsten”. In de culturele ontbijten van
dit najaar zoeken we antwoorden op de vraag of erfgoed, kunst en
cultuur inderdaad slechts als kostenposten mogen worden gezien
of dat er meer over te zeggen is. Het magazine van Rabobank Goeree-Overflakkee werd onlangs gedeeltelijk
gewijd aan culturele ontwikkelingen. In het cultureel ontbijt worden deze besproken met een wethouder
(recreatie en cultuur), een sponsor (Rabobank) en een organisator, stichting Podium. De verslagen van vorige
culturele ontbijten zijn te vinden op www.cultuurpleingo.nl Het volgende cultureel ontbijt is 17 november in
het Diekhuus en zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen.
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Zondagmiddag 30 september MuziekCafé StarkLinneman met
Stephen A. Ochalla Okong uit Soedan
Het Diekhuus programmeert samenwerking met Paul Stark en Jonas Linnemann op zes zondagmiddagen
JazzCafé. StarkLinnemann gevormd door Paul Stark (piano) en Jonas Linneman (drums & percussie).
StarkLinnemann
Opgericht in het najaar van 2011 verkent 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, vertegenwoordigen de vaste kern van de band. Zij zijn de
drijvende kracht achter vele projecten die ze in korte tijd hebben gerealiseerd. 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 ZuidSoedan het jongste land van Afrika; Stephen Ochalla is een multiinstrumentalist, 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
nivo en altijd toegankelijk voor een breed publiek.
Aanvang: 15.00 uur Entree: € 8,00 per persoon
Reserveren is noodzakelijk!
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
internet www.cultuurpleingo.nl bij ‘reserveren’

Stephen Ochalla

Donderdag 4 oktober film ‘Le Havre’ regie Aki Kaurismäki
Filmhuis Middelharnis
'Le Havre' vertelt het verhaal van Marcel Marx, een voormalige schrijver en een bekende Bohemien.
Hij heeft zich teruggetrokken in een vrijwillige ballingschap in de Franse havenstad Le Havre, waar hij als
eervolle, maar niet al te winstgevende schoenenpoetser werkt. Marcel heeft zijn dromen over een literaire
doorbraak begraven, en heeft een gelukkig leven binnen de driehoek van zijn favoriete bar, zijn werk en zijn
vrouw Arletty, als het noodlot plotseling een minderjarige allochtone vluchteling uit Afrika op zijn pad brengt.
Met als enige wapen zijn aangeboren optimisme en zijn niet aflatende solidariteit met de bewoners uit zijn
wijk zal Marcel het opnemen tegen de visnetten van de politie, die zich steeds meer om de jonge vluchteling
beginnen te sluiten.
Bekijk de trailer op
www.cultuurpleingo.nl

Reserveren!
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

W E L K O M!
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Zaterdagmiddag 6 oktober Kindertheatervoorstelling ‘De Kleine Prins’
van kindertheatergroep Van Santen in het Diekhuus
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………

Een voorstelling gebaseerd op het bekende boek De Kleine Prins van Antoine de Saint – Exupéry, Franse
schrijver en vliegenier(1900 – 1944). Het verhaal bezit alle kwaliteiten om kinderen en ook grote mensen te
laten wegdromen in fantasieën die geen grenzen kennen. Hopelijk zullen allen die dit sprookje – dat nu reeds
gerekend mag worden tot de klassieke literatuur – ter hand nemen. Dat zij het niet enkel lezen, maar ook werkelijk de lachende Kleine Prins, het kind met de gouden haren, tegenkomen.
De Kleine Prins - minimusical is een originele en vrije bewerking van John van Santen. Theater Van Santen
zal op een sprankelende en speelse manier de sferen creëren, waarin De Kleine Prins en ander figuren tot leven komen. Een mooie voorstelling met live muziek, dans en zang. Ook de nodige humor, zoals u van Theater
Van santen gewend bent, zal niet ontbreken!
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar Wij raden ouders/verzorgers aan de voorstelling
met kind(eren) bij te wonen.
Aanvang 14.00 uur Kosten: € 5,00 per persoon
Reserveren
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl

telefoon (0187) 48 24 00 internet www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 6 oktober ‘COV Laudando zingt Bach-cantates’
De Christelijke Oratorium Vereniging Laudando geeft op zaterdag 6 oktober a.s. een concert in de Hervormde
Kerk van Middelharnis. Het thema van deze avond is: ‘Bach en tijdgenoten’.
De aanvang van het concert is 20.00 uur.
Uitgevoerd zullen worden twee cantates van J.S. Bach, te te weten: cantate nr. 131‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ en cantate nr. 196 ‘Der Herr denket an uns’. Daarnaast kunt u luisteren
naar enkele werken van tijdgenoten, zoals van D. Buxtehude:‘Jesu
meines Lebens Leben’ en van G. Böhm: ‘Mein Freund ist mein’.
Aan dit concert werken mee: het barokorkest ‘Il Fiordaliso’; Anneke van Santen, sopraan; Paul Kievit, tenor; Ralph Looij, bas; Henk
Verhoef, orgel. De algehele leiding heeft Rinus Verhage.
De toegang is voor volwassenen € 15,00 en voor kinderen tot 12
jaar € 5,00. Toegangsbewijzen zijn vanaf heden te verkrijgen
via www.covlaudando.nl., via de leden of voorafgaand aan het concert in de kerk. C.o.v . Laudando nodigt iedereen van harte uit om
dit concert bij te wonen.
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Donderdag 11 oktober in Filmhuis Middelharnis ‘Les Geants’
regie Bouli Lanners
Geheel aan hun lot overgelaten brengen de tienerbroertjes Zak en Seth de zomervakantie zonder hun ouders
door in een klein Waals dorp, wonend in het huis van hun overleden grootouders.
Al snel zijn de twee door hun geld heen. Hun eten jatten ze uit de kelder van een buurman en om aan benzine
te komen voor het joyriden met hun auto hebben ze vergelijkbare methoden, maar duidelijk is dat ze deze leefstijl zonder geld niet lang kunnen volhouden. Dany, een bevriende
leeftijdsgenoot,oppert daarom de suggestie het huis tijdelijk te verhuren aan een plaatselijke wietteler. Deze schimmige figuur, bijgenaamd Le Boeuf, blijkt het huis een stuk langer te willen hebben en
daarvoor een stuk minder te willen betalen dan de broertjes hadden
gehoopt, maar geïntimideerd en naïef als ze zijn, gaan ze toch maar
akkoord met zijn schamele aanbod. Het duurt dan ook niet lang voor
het huis wordt leeggehaald en Zak, Seth en Dany door Le Boeufs
psychopathische handlanger (tevens Dany’s oudere broer) eruit worden geschopt. Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren!
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

Vrijdagavond 12 oktober buitenbioscoop ‘LOFT’ op Diekhuusplein
Vrijdagavond 12 oktober draaien we de Nederlandstalige film 'LOFT' van regisseur
Antoinette Beumer op het Diekhuusplein. Toegang is gratis en de film begint na zonsondergang,
rond 20.30 uur. Op het plein bij de ingang van het Diekhuus kunt u lekkernijen voor tijdens de
film kopen. Vergeet niet je eigen stoel mee te nemen!
Het weer moet natuurlijk wel mezitten. Bij slecht weer wordt de avond verzet naar een andere
datum. Dit zal gecommuniceerd worden via deze website en via twitter @hetdiekhuus.

Donderdag 18 oktober in Filmhuis Middelharnis ‘Le Quattro Volte’
regie Michelangelo Frammontin
De Zuid-Italiaanse regio Calabrië onttrekt zich aan de onophoudelijke doorontwikkeling van de wereld. Werken staat er nog gelijk aan ambacht bedrijven. Regisseur Michelangelo Frammartino gebruikte dit gebied voor
de reis van één ziel door vier verschillende stadia. Zijn Le Quattro Volte is poëtische cinema waarbij de camera
vooral registrerend gehanteerd wordt. Deze onconventionele film ontvouwt zich rustig, maar kent een overdaad aan beeldenpracht.
Een herder die door de tijd net zo kromgetrokken is als het landschap bewandelt de regio die door velen al
werd verlaten. Maar de mens staat in Le Quattro Volte niet centraal. Frammartino maakt net zoveel tijd vrij
voor dieren, planten en mineralen. Volgens de regisseur tekenen deze vier elementen, zonder hiërarchische
volgorde, het bestaan in Calabrië. In een cirkelvertelling laat hij door middel van beeld en geluid, maar zonder
dialoog, een ziel afreizen door deze
werelden. Hij neemt de kijker bij
de hand, maar prikkelt vooral tot
eigen interpretatie
Reserveren!
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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Donderdag 25 oktober Boek&Film ‘Een Keukenmeidenroman’ (The
Help) auteur Kathryn Stockett regie Tate Taylor
In samenwerking met Bibliotheek Zuid Hollandse Delta is op donderdag 25 oktober 2012 in Filmhuis Middelharnis de film ‘The Help’ (Een Keukenmeidenroman) van regisseur Tate Taylor te zien.
Boek&Film
Bijzonder aan deze voorstelling is dat u 3 weken voorafgaand aan de filmvertoning bij alle filialen van Bibliotheek Zuid Hollandse Delta gratis een
exemplaar van het boek . 'Een Keukenmeidenroman' (The Help) van auteur Kathryn Stockett kunt lenen. Leden van de bibliotheek Zuid Hollandse Delta ontvangen korting op toegang tot de film. Op vertoning van het
'ledenpasje' van de bibliotheek,aan de kassa van het Filmhuis, is de toegang € 5,00 per persoon.
Het lijkt vandaag de dag ongelofelijk dat blank en zwart nog geen vijftig jaar geleden
niet op gelijke voet stonden. In de zuidelijke staten van Amerika was de slavernij weliswaar afgeschaft, maar de rassenscheiding vierde hoogtij. Afro-Amerikanen mochten
geen gebruik maken van dezelfde wc's, scholen en ziekenhuizen als blanken en gemengde relaties waren strafbaar. The Help speelt zich af gedurende deze roerige tijd in
de Amerikaanse geschiedenis.
Verhaallijn Huishoudsters Aibileen en Minny staan centraal in The Help. Zij werken
voor jonge blanke vrouwen in Mississippi. Niet alleen het huishouden, koken en de was
wordt aan hen overgelaten, maar ook de volledige opvoeding van de kinderen. Ze krijgen amper betaald en worden door hun werkgevers behandeld als tweederangs burgers. Aibileens werkgever wordt
door haar sociale vrouwenkringetje onder druk gezet om buiten
een apart toilet te laten bouwen
voor Aibileen. Gebruik maken
van hetzelfde toilet als de hulp zal leiden tot ziekten, beweren de vrouwen. Zwarten dragen immers andere bacteriën bij zich. Deze discussie wordt schaamteloos gevoerd
terwijl Aibileen de dames thee en koffie inschenkt.
Slechts een van de aanwezige vrouwen, de beginnende
journalist Skeeter, voelt zich ongemakkelijk tegenover
Aibileen. Zij besluit dat het tijd is dat donkere huishoudsters een boekje open doen over het werken voor blanke
vrouwen. Skeeter benadert Aibileen, die toezegt mee te
zullen werken. Ook Aibileens vriendin Minny is na enig
aandringen bereid haar verhaal te vertellen. Alleen moeten hun interviews in het geheim worden gedaan, omdat mensen om minder worden gelyncht.
Bestseller The Help is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Kathryn Stockett. In het boek draait het
vooral om wat zich in de gedachten van de huishoudsters afspeelt, zonder dat ze dit aan hun blanke werkgevers kenbaar maken. Een extra moeilijke opgave dus voor de actrices die deze rollen moesten vervullen.
Reserveren! internet: www.cultuurpleingo.nl (bovenaan deze pagina bij 'reserveren')
aan de balie van de bibliotheken van Zuid Holland Delta Diekhuus telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl internet www.cultuurpleingo.nl aanvang: 20.00 uur
toegang € 5,00 Leden/CJP) / € 6,50 (niet leden) Voor deze filmvertoning hebben leden van Bibliotheek Zuid
Holland Delta ook toegang tot de film voor € 5,00 per persoon. Uiteraard alleen op vertoning van uw
ledenpasje!

Zaterdag 27 oktober ‘Nacht van de Nacht, sterrenkijken’.
U bent van harte welkom de sterren met ons de bewonderen! Meer informatie volgt.
Op alle dagen een expositie van de Kunstschilder Bram den Exter uit Ooltgensplaat met
tekeningen en realistische/moderne schilderijen. Op alle dagen een expositie van
sculpturen van wijle Mel Dale uit Stad a/h Haringvliet. Op alle dagen een expositie van
het vitrine project van Stichting Podium. Ook op alle dagen zijn er recente gedichten te
lezen van de reizende dichters O-O-GO van het eiland Goeree Overflakkee. De galerie is
elke vrijdag en zaterdag geopend van 11.00 t/m 16.00 uur behalve op feestdagen en
natuurlijk op afspraak.
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Vrijdag 26 oktober
Blues in het Diekhuus
‘Rollin Men Acoustic’

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus

Aanvang 21.00 uur
Entree € 5,00 per persoon
Locatie Diekhuusfoyer
reserveren niet mogelijk, vol=vol

Middelharnis G-OHet Cultureel

Centrum van Goeree-Overflakkee
www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 27 oktober Streek- & Rommelmarkt en Repair Café
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. Er zijn meer dan
25 rommelmarkt verkooptafels waar van alles is te vinden; onder andere speelgoed, boeken, kleding kortom
voor elk van wils! De vrijwilligers van het Repair Café hebben al veel mensen blij kunnen maken met het herstellen van kapotte apparaten. Variërend van een koffiezetapparaat, tot het herstel van een oefenbugel en alles wat er aan elektronica, spijkerbroeken en fietsen binnen kwam. Ook onze tweedehands boekenwinkel van
de Lions Club is open. U bent van 10.00 uur - 16.00 uur van harte WELKOM in het Diekhuus.

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 3 november 2012
Bandavond in het Jongeren Activiteiten Centrum (JaC)
Zondag 4 november 2012
MuziekCafé StarkLinneman met
Toon de Gouw en Dick de Graaf
Diekhuusfoyer

Vrijdag 23 november 2012
Blues ‘Tuff Enuff Band’
Diekhuusfoyer
JazzCafé StarkLinneman

Zaterdag 1 december 2012
Kindertheater Max Verstappen
‘Zwarte Piet redt het Sinterklaasfeest’, Diekhuus

9, 10 en 11 november 2012
Theatervoorstelling van Spiegeltje
Diekhuus
Zaterdag 10 november 2012
Culturele Ruilbeurs GO
Fort Prins Frederik
Zaterdag 10 november 2012
Concert Vocaal Ensemble
Magnificat, Herv. Kerk Dirksland

Maandag 10 december 2012
Lunchvoorstelling ‘VUT op
maandag, met StarkLinneman
Diekhuus
Streek-&Rommelmarkt

Maandag 12 november 2012
Lunchvoorstelling ‘VUT op
maandag, Flakkeese Weetjes met
Jan Both, Diekhuus
Zaterdag 17 november 2012
The Hottest Kiss tribute
Jailhouse Middelharnis (JaC)
Zaterdag 17 november 2012
Cultureel Ontbijt, Locatie wordt
nog bekend gemaakt
Zaterdag 24 november 2012
Streek&Rommelmarkt en Repair
Café, Diekhuus + Diekhuusplein

Vrijdag 30 november 2012
Hans de Booij
Diekhuus

Lunchvoorstelling VUT op
maandag
‘Flakkeese Weetjes’ met Jan Both

Kindertheater
Max Verstappen
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Iedere donderdagavond om 20.00
uur film in Filmhuis Middelharnis
programmering voor november is
nog niet bekend. Zodra de films
bekend zijn kunt u deze vinden op
www.cultuurpleingo.nl bij tab
‘film’.

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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