Programma:

Nummer 116

Donderdag 1 november
Film: ‘Intouchables’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 3 november
Cultureel Verkiezingsontbijt
Diekhuus
Zaterdag 3 november
25 jaar Muziekschool G-O
Aula van het Edudelta

Editie: november 2012

Donderdag 1 november in Filmhuis Middelharnis
‘Intouchables’ regie Olivier Nakache en
Eric Toledano
De film, over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een invalide miljonair en
een immigrant uit de arme buurten van Parijs, was een immense hit in Frankrijk. Intouchables is daar de negentien miljoen bezoekers gepasseerd.

Zaterdag 3 november
Bandavond (JaC)
Jongeren Activiteiten Centrum

De steenrijke Philippe (François Cluzet) is vanaf zijn nek verlamd. Hij zit in een
rolstoel en kan alleen zijn hoofd bewegen. Hij heeft een chique appartement, een
huishoudster, een prachtige assistente,
Zondag 4 november
hij kan kunst kopen alsof
MuziekCafé StarkLinnemann
het niets kost en in zijn
met Dick de Graaf en Gerard
garage staat een razendKleijn in de foyer van Diekhuus snelle sportauto, maar
wat heeft hij eraan?
5, 6, 7 & 8 november
Wat Philippe nodig heeft
Doe mee met een dialoogis een vriend; iemand die
gesprek! Diverse locaties
hem niet zielig vindt.
Donderdag 8 november
Zijn nieuwe verzorger
film: ‘My Week With Marilyn’
Driss (Omar Sy) is een
Filmhuis Middelharnis
Senegalees uit de
banlieue met een stralen9, 10 en 11 november
de lach en grote praatjes.
Theatervoorstelling ‘Vergeten’
Van kunst of klassieke muziek weet hij niets, maar Driss vrolijkt Philippe op met
Spiegel(t)je, Diekhuus
Kool & The Gang, gesprekken over vrouwen en af en toe een jointje.
Zaterdag 10 november
Het leukste is nog wel, dat Intouchables niet helemaal verzonnen is. De Parijse
Open dag Modellenbouwver.
zakenman Philippe Pozzo di Borgo raakte na een ongeluk ernstig verlamd. Zijn
Diekhuus
verzorger, de jonge immigrant Abdel Yasmin Sellou, werd een van zijn beste
Zaterdag 10 november
Culturele Ruilbeurs GO
Fort Prins Frederik
Zaterdag 10 november
Concert Vocaal Ensemble
Magnificat
Herv. Kerk Dirksland
Zaterdag 10 november
Theaterconcert Popkoor
Just4Fun, ‘t Centrum O’plaat

vrienden. Aan het einde van Intouchables zijn ze even te zien.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren noodzakelijk ivm speciale sponsoravond!
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

VOLG ONS!

Zaterdag 10 november
Literair Café
Reizende Dichters, Diekhuus

Het Diekhuus

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

Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee

@HetDiekhuus
www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 3 november Cultureel Verkiezings Ontbijt in het Diekhuus
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".
Aanwezig zijn:
Kees van Dam (SGP), Ron de Rover (CU), Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA), Rein Osinga (VVD), Robert van
Papeveld (CDA), Henk Peter Koster (D66), Kris Spionjak (Groen Links), Rob Maliepaard (G-O Samen),
Binic Vreugde (Vitale Kernen G-O), Peter van Alphen (Eiland van Vrijheid
Het Cultureel Verkiezingsontbijt staat onder leiding van Hans Lammers. Het ontbijt is van 9.00 uur -11.00 uur
inloop vanaf 8.30uur. Deelname € 5,00 per persoon.
Reserveren via Diekhuus
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
internet www.cultuurpleingo.nl
De lokale omroepen verzorgen op de zaterdagochtenden ook
verkiezingsprogramma's het verkiezingsontbijt is met hen afgestemd.

Zaterdag 3 november ‘25 jaar Muziekschool Goeree-Overflakkee’
In de afgelopen 25 jaar is de Muziekschool G-O gegroeid tot een instituut waar door zo’n kleine twintig docenten op hoog niveau wordt les gegeven aan ruim 400 leerlingen van het hele eiland.
Het nog steeds groeiende lesaanbod en de manier waarop de Muziekschool zich met vele grote en kleine optredens profileert, maakt dat de school een niet meer weg te denken plaats inneemt in de rijke muziekcultuur van
ons eiland. Het bestuur, de docenten en de directie zijn daar uiteraard zeer trots op!
Graag nodigen wij iedereen uit om dit heugelijke feit met ons te vieren.
Op zaterdag 3 november is er vanaf 13.30 uur in de Aula van
het Edudelta College aan de Schoolstraat 11 te Middelharnis,
een workshop slagwerk “Ritmes van de hele wereld” waar iedereen actief aan kan deelnemen. Aan de basis van alle muziek
staat “ritme” en alle aanwezigen gaan dan zelf letterlijk aan de
slag. De toegang is natuurlijk gratis, wel is het handig om zelf
wat slagwerk (in welke vorm dan ook t/m een oude pan en houten lepels) mee te nemen. Uiteraard kunt u hier ook aan meedoen.
Vanaf 15.30 bent u welkom om als luisteraar een gevarieerd
muzikaal programma bij te wonen. Slagwerkdocent Sander
Berkvens zal u, samen met veel leerlingen en andere deelnemers, iets laten horen van de workshop “Ritmes van de hele
wereld” en daarna zullen docenten van de Muziekschool een
aantal prachtige optredens (met o.a. de West Side Story gespeeld door een docentenorkest) verzorgen.
Rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten en bestaat de gelegenheid even na te praten met een hapje en een drankje. Bestuur, docenten en directie van Muziekschool GoereeOverflakkee hopen u te mogen begroeten!

locatie aula van het Edudelta College
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Programma:
Donderdag 15 november
film: ‘We Need To Talk About
Kevin, Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 17 november
The Hottest Kiss tribute
Jailhouse Middelharnis (JaC)
Zaterdag 17 november
Mannenkoorconcert
Hervormde Kerk Dirksland
Woensdag 21 november
film: ‘Yo Tambien’
De Overkant, Ouddorp
Donderdag 22 november
film: ‘170 Hz’
Filmhuis Middelharnis
Vrijdag 23 november
Blues ‘Tuff Enuff Band’
Diekhuusfoyer
Zaterdag 24 november
Streek&Rommelmarkt en Repair
Café, Diekhuus + Diekhuusplein

Zondag 4 november MuziekCafé in het
Diekhuus StarkLinnemann Jazzconcert met
Dick de Graaf en Gerard Kleijn
StarkLinnemann, opgericht in het voorjaar van 2012 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. Voor dit
concert zijn niemand minder dan Dick de Graaf op tenor saxofoon
en Gerard Kleijn op trompet geëngageerd. Vasilis Stefanopoulos uit
Griekenland op contrabas maakt dit quintet compleet. Het repertoire
bestaat uit eigen werk van de hand van Paul Stark en Jonas Linnemann.
Eind november gaat StarkLinnemann met de hierboven genoemde bezetting de studio in om zijn debuut album op te nemen. Dit concert is als
het ware een voorproefje van het
eerste StarkLinnemann album dat
in het voorjaar van 2013 uitkomt. De
muziek is van het hoogste nivo en
altijd toegankelijk voor een breed
publiek. Als u van (jazz)muziek
houdt en een concert wilt beleven in
uw eigen regio dan is het Diekhuus
in Middelharnis op 4 november the
place to be! We raden u aan om uw
kaarten op tijd te reserveren !

Zaterdag 24 november
Crea/hobbymarkt
Diekhuus

Reserveren
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
internet www.cultuurpleingo.nl

Woensdag 28 november
Theatervoorstelling NL Leest
‘Nieuw Licht’ Leesgierig
Diekhuus

aanvang 15.00 uur
entree € 8,00 per persoon

Donderdag 29 november
film: ‘Rundskop’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 8 nov in Filmhuis Middelharnis
‘My Week With Marilyn’ Regie: Simon Curtis

In de zomer van 1956 werkte de 23-jarige Colin Clark, die net van Oxford
komt en vastbesloten is om carrière te maken in de filmwereld, als assisVrijdag 30 november
tent op de set van ‘The Prince and the Showgirl’, de film die Sir Laurence
concert Hans de Booij
Olivier en Marilyn Monroe verenigde. Deze laatste was ook op huwelijksreis met haar nieuwe man, scenarioDiekhuus
schrijver Arthur Miller. Wanneer Arthur Miller Engeland verlaat ligt de
weg vrij voor Colin om Marilyn
Zaterdag 3 november
kennis te laten maken met de ge‘Bandavond’ in het JaC neugten van het Britse leven: een
idyllische week waarin hij Monroe
Deze avond is georganiseert door
Stichting Flakkfest. Jong en Oud zijn mocht escorteren, Monroe die wanhopig weg wilde zijn van haar Holvan harte welkom!
lywood-aanhangers en de druk van
zaal open: 21:00 uur
het werk. Bekijk de trailer op
aanvang: 22:00 uur entree: gratis 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
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Vrijdagavond 9, zaterdagavond 10 en zondagmiddag 11 november
Theatervoorstelling ‘Vergeten’ van theatergroep SPIEGEL(T)JE
V E R G E T E N
Wellicht zijn deze eenakters nieuw voor u
of bent u deze “stukkies” nog niet vergeten
en denkt ook u na afloop wel:
“Hé, maar dat stukje was ik toch even kwijt”.
Ofschoon van verschillende schrijvers sluiten deze
“gouwe ouwetjes” naadloos op het thema aan en zijn
daarom goed achter elkaar te
spelen.
1. Nulpunt van Alan Ayckbourn.
Een echtpaar dat hardop in zichzelf praat maar vergeten is echt
met elkaar te praten.
2. Rustplaats van David Campton.
Een ouder echtpaar dat nog wel met elkaar praat maar waar de
vrouw zichzelf vergeet als ze naar de bloemen kijkt.
3. Intermezzo
PAUZE
4. Ach arme Fred van James Saunders
Ethel en Ernest praten al jaren met, tegen en langs elkaar.
Soms zijn ze stukjes kwijt of liggen ze niet meer op hun plaats.
spel Lenny de Raaij en Rien Gielbert regie Kees Keemink
aanvang vr.za. 20.15 uur en zo. 14.00 uur locatie Diekhuus niet VERGETEN te reserveren
telefoon (0187) 48 24 00 e-mail receptie@hetdiekhuus.nl entree € 8,00 per persoon

Doe mee met een dialooggesprek op 5, 6, 7 en 8 november
In de huidige maatschappij leven we steeds meer langs elkaar heen. Bovendien hebben we de neiging om in
onze meningen te volharden en niet meer open te staan voor de belevingswereld van andere mensen. Daardoor
neemt de afstand tussen mensen eerder toe dan af en dat verkleint te samenhang in de maatschappij.
Graag willen we daar een tegenwicht aan bieden in de vorm van “de dialoog”. Het doel van “de dialoog” is om
mensen met elkaar in gesprek te brengen, waarbij luisteren en het uitwisselen van ervaringen het uitgangspunt zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen en bevolkingsgroepen in de samenleving.
Bij deze nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de dialoog gesprekken die in de eerste week van
november verspreid over het eiland Goeree-Overflakkee gehouden worden. Het thema van de dialoog zal zijn:
samenleven. Deelname aan een dialooggesprek staat open voor alle bewoners van Goeree-Overflakkee. Er zijn
geen kosten aan verbonden. De gesprekken vinden ’s avonds plaats op maandag 5, dinsdag 6, woensdag 7 en
donderdag 8 november. Per locatie zullen 5 tot 8 mensen rondom een tafel deelnemen aan en dialooggesprek
onder leiding van een gespreksleider. Deze gespreksleiders zijn bekend met de dialoog methodiek en zullen
ervoor zorgen dat het gesprek op een plezierige en respectvolle wijze verloopt.
Voor meer informatie en inschrijving verwijzen we u naar de website:www.goereeoverflakkeeindialoog.nl of www.goindialoog.nl Naast achtergrond informatie staat op deze site aangegeven
waar de gesprekken zullen
plaatsvinden en hoe u zich
kan opgeven.
U kunt ook een e-mail
sturen naar
dialoogo@gmail.com
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Zaterdag 10 november ‘Culturele Ruilbeurs’ in Fort Prins Frederik
Veel inwoners van Goeree-Overflakkee besteden
hun vrije tijd aan zingen, dichten, toneel, dansen
en andere kunstzinnige (beeldende) activiteiten.
Op zaterdag 10 november 2012 krijgt iedereen de
kans om zijn kunsten te laten zien en die van anderen te bewonderen! Het Fort Prins Frederik in
Ooltgensplaat is van 13.30 tot 15.30 uur het toneel voor een unieke culturele ontmoeting op ons
eiland. Tijdens deze culturele ruilbeurs is uitwisseling van ervaringen het doel van deze middag!
Voor meer informatie www.cultuurpleingo.nl of
neem contact op met het Diekhuus telefoon
(0187) 48 24 00. Vanaf 16 jaar kun je deelnemen.
Je optreden duurt maximaal 8 minuten. Per optreden mogen 1 tot 10 mensen meedoen (als jouw
koor of theatergroep uit meer mensen bestaat,
kun je een delegatie sturen). Doe je iets met beeldende kunst, zoals schilderen of beeldhouwen,
dan is het de bedoeling dat je hier een performance bij bedenkt. Het imposant van Fort Prins Frederik is het decor, de ruimte voor rekwisieten is beperkt, en liever geen geluidsversterking!
De culturele ruilbeurs wordt georganiseerd door Kunstgebouw Zuid-Holland en mogelijk gemaakt door de provincie Zuid Holland in het kader van het programma cultuurparticipatie (amateurkunst).

Zaterdag 10 november
Zaterdag 10 november Theaterconcert
Concert ‘Vocaal Ensemble
Popkoor Just4Fun speelt ’Kijk omhoog
Sammy’ in ‘t Centrum van Ooltgensplaat Magnificat’ in de
Met onder andere nummers van Paul de Leeuw, Boudewijn de
Hervormde Kerk Dirksland
Groot, Herman van Veen, Ramses Shaffy en DRS. P.

zaal open 19.30 uur aanvang 20.00 uur entree € 7,50
Kaarten te koop bij Drogisterij Molendijk en
‘t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat.
Ook kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnr. 1342.53.043
vermeld uw naam en adres, de kaarten worden naar u
opgestuurd.

Thema: Tweeluik: Nederlands/Duitse
muziek uit de 16e/17e eeuw versus Engelse
muziek uit de 20e eeuw.
Dirigent: Rinus Verhage Muzikale
ondersteuning op kistorgel en orgel:
Wim Diepenhorst aangevuld met Cello en
Contrabas: Namen van musici onbekend.
Aanvang 20.00 uur

Maandag 12 november Lunchvoorstelling VUT op maandag
‘Flakkeese Weetjes’ met Jan Both
Serie lunchvoorstellingen met als doelgroep 55 plussers, maar uiteraard is iedereen van
harte welkom! Het programma van de lunchvoorstellingen op maandag begint om 11.00
uur met een kopje koffie of thee. Omstreeks 11.30 uur begint de voorstelling die iedere
maand anders is. Hierna volgt een overheerlijke lunch in de foyer van het Diekhuus, of
als het weer dat toelaat is het ook mogelijk buiten in het zonnetje te genieten van o.a.
een broodje, kopje soep en vele andere lekkernijen. Tijdens deze voorstelling vertelt
streekarchivaris Jan Both allerlei interessante en leuke
‘weetjes’ over ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee.
toegang € 15,00 per persoon - inclusief luxe lunch
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
internet www.cultuurpleingo.nl
De lunchvoorstelling in december vindt plaats op maandag 10 december, dan kunt
u genieten van een muzikale kerstvoorstelling van StarkLinnemann.
U bent harte welkom!
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Donderdag 15 november in Filmhuis Middelharnis ´We Have To Talk
About Kevin´ Regie: Lynne Ramsay
Bij de geboorte van Kevin heeft Eva haar professionele leven en persoonlijke
ambities op een laag pitje gezet. De communicatie tussen moeder en zoon verloopt
moeizaam. Aan de vooravond van zijn 16de verjaardag pleegt Kevin een onherstelbare daad. Eva probeert erachter te komen of zij ervoor verantwoordelijk is. We
Need to Talk about Kevin is de aangrijpende zoektocht van een moeder naar het
antwoord op de vraag of het karakter van haar kind aangeboren of aangeleerd is.
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

Donderdag 22 november in Filmhuis Middelharnis ´ 170 Hz’
Regie: Joost van Ginkel
De 16-jarige Evy krijgt een intense relatie met de 19-jarige geheimzinnige Nick. De twee dove tieners ervaren
samen voor het eerste de liefde. Onvoorwaardelijk conformeren zij zich aan elkaar. Nick en Evy besluiten te
vluchten, omdat Evy's ouders hun relatie afkeuren. Het wrak van de onderzeeër waar ze zich schuilhouden, is
de paradoxale metafoor voor de zogenaamde vrijheid die hun ten deel valt. In de onderzeeër wordt de invloed
van Nicks verleden duidelijk waardoor Evy zich langzaam begint te realiseren dat haar vrijheid een illusie is.

Joost van Ginkel schreef het scenario en maakte met 170 Hz zijn regiedebuut. Zijn eerste korte film Zand
(2008) won dertien internationale prijzen en werd de Nederlandse inzending voor de Oscars. Zijn tweede korte
film Kus werd geselecteerd voor het Tribeca Film Festival. Hoofdrolspelers Gaite Jansen en Michael Muller
hebben zich de gebarentaal eigen gemaakt met behulp van een gebarentaaldocent, een tolk en een aantal jonge
dove coaches. Op het Nederlands Film Festival van 2011 won 170 Hz de Film1 Publieksprijs en de MovieSquad
prijs van de jongerenjury.
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
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Vrijdag 23 november Blues in het Diekhuus met ‘Tuff Enuff Band’
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.
Bezetting TUFF ENUFF BAND
Koen Basgitaar/Duitse zang, speelde o.a. bij de band “the Zappers” Harwin
Drums/zang, de afgelopen decennia gespeeld in diverse, al dan niet commerciele formaties Marcel Zang/gitaar en het componerend talent van de band,
speelde in o.a. "Tisnieanders", "Cool Runnings" en "Backstreets" Ad Mondharmonica / zang.
aanvang: 21.00 uur
entree: € 5,00 per persoon
reserveren is niet mogelijk vol=vol

Zaterdag 24 november ‘Crea/hobbymarkt’ in het Diekhuus
Op zaterdag 24 november organiseert het Diekhuus een crea/hobbymarkt. Op deze markt zullen diverse
hobby’s en benodigde materialen aanwezig zijn. Ook worden er demonstraties gegeven betreft o.a. het maken
van beelden met powertex, het maken van sieraden, kaarten, zeepjes, borduren etc.
Tevens zal Hennie Barendregt (o.a. bekend als designer voor Marianne Design) aanwezig zijn. Zij geeft een
demonstratie met de Bowdabra. Dit alles zal plaatsvinden in zaal 6 van het Diekhuus Beneden Zandpad 7 in
Middelharnis Voor verdere informatie kunt mailen naar het Diekhuus beheer@hetdiekhuus.nl of bellen via
telefoon (0187) 48 24 00. Inschrijven voor een kraam is nog mogelijk (vraag naar de voorwaarden).

Zaterdag 24 november Streek- & Rommelmarkt en
Repair Café in het Diekhuus en op het plein
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.
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Woensdag 28 november in het Diekhuus Theatervoorstelling NL Leest
‘Nieuw Licht’ Rutger Martens en Walter Breukers
In samenwerking met de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta organiseert het
Diekhuus een geweldig mooie literaire theatervoorstelling. De 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.
locatie Diekhuus
aanvang 20.00 uur
entree € 12,50 per persoon, voordeel met je biebpas € 10,00 per persoon
beide inclusief 1x koffie/thee
Reserveren!
internet www.cultuurpleingo.nl
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
Reserveren is ook mogelijk aan de balie bij alle vestigingen van Bibliotheek
Zuid Hollandse Delta.
Wordt lid van de bibliotheek en ontvang korting op een kaartje
www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl

Donderdag 29 november in Filmhuis Middelharnis ‘Rundskop’ Regie:
Michaël R. Roskam
De jonge Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille wordt door een malafide veearts gevraagd om een deal te
sluiten met een beruchte West-Vlaamse vleesboer. Maar de moord op een federale politieagent en een onverwachte confrontatie met een mysterieus geheim uit zijn verleden zetten een reeks gebeurtenissen in gang met
verregaande gevolgen...
Rundskop is een misdaaddrama over boeren en gangsters tegen de achtergrond van de Belgische hormonenmaffia. Het is een film over vriendschap, loyaliteit, verraad en verloren onschuld. Het is ook een film over
koeien en verklikkers, over stieren en kopstoten, over schuld en boete, misdaad en straf, en over conflicterende
verlangens en de onmogelijkheid van herstel.

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
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Vrijdag 30 november Hans de Booij in het Diekhuus
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 Nederlandse 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.
aanvang 20.00 uur
entree € 12,50 per persoon inclusief 1 consumptie
RESERVEREN!
internet www.cultuurpleingo.nl e-mail receptie@hetdiekhuus.nl telefoon (0187) 48 24 00

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl

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

Donderdag 20 december 2012
film ‘Hasta La Vista’
Filmhuis Middelharnis

1 december t/m 23 december
Middag workshops ’Kunst bij de
Sluis’ Annette de Roo

Iedere donderdagavond om 20.00
uur film in Filmhuis Middelharnis
programmering is verder nog niet
bekend. Zodra de films bekend zijn
kunt u deze vinden op
www.cultuurpleingo.nl

Zaterdag 1 december 2012
Bandavond (JaC)
Jongeren Activiteiten Centrum
Donderdag 6 december 2012
film ‘Terraferma’
Filmhuis Middelharnis

Zondag 27 januari 2013
MuziekCafé StarkLinnemann met
Adam Zuchowski
Diekhuusfoyer

Maandag 10 december 2012
KerstLunchvoorstelling ‘VUT op
maandag, met StarkLinneman
Diekhuus

Donderdag 31 januari 2013
Gedichtendag 2013
Goeree-Overflakkee

Donderdag 13 december 2012
film ‘De Bende van Oss’
Filmhuis Middelharnis
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Zaterdag 10 november Literair Cafe De Reizende Dichters in Diekhuus
De Reizende Dichters delen de passie voor taal als verwoord in gedichten en verhalen.
De 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, 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.
Zijn adres: Boezemweg 34, 3247 BB Dirksland, telefoon: (0187) 60 17 93 of per e-mail: oogo@cultuurpleingo.nl.
Voor meer informatie: www.oogo.cultuurpleingo.nl
Op 17 september jl. verscheen Bladerboek 3 van De Reizende Dichters. Deze is voor € 14,95 verkrijgbaar in de
boekhandel.

PROGRAMMA LITERAIR CAFÉ
van De Reizende Dichters
op 10 november 2012
in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis
Thema ‘Toegankelijke taal’
14.14 uur
Inloop
14.30 - 14.35 uur Opening door gastheer Herman Maas
14.35 - 14.45 uur a. Allard Braakman, winnaar voorleeswedstrijd
b. Gastdichter Kimberly Grinwis
c. Gastdichter Lowie van Eck
14.45 - 14.50 uur Muziek door het kwartet Sonore
14.50 - 15.00 uur Gastdichter Hugo Verweij
15.00 - 15.05 uur Muziek door het kwartet Sonore
15.05 - 15.15 uur Gastdichter Meggy van Oudenhoven
15.15 - 15.20 uur Een en ander nader bekeken
15.20 - 15.40 uur Pauze
15.40 - 15.50 uur Gastdichter Tino van Kampen
15.50 - 15.55 uur Muziek door het kwartet Sonore
15.55 - 16.05 uur a. Jolanda Holleman
b. Yvonne Broeren
16.05 - 16.10 uur Muziek door het kwartet Sonore
16.10 - 16.20 uur Gastdichter Gerco van Heemst
16.20 - 16.35 uur Pauze
16.35 - 16.45 uur a. Gerda Boevé
b. Niels Snoek
16.45 - 16.50 uur Muziek door het kwartet Sonore
16.50 - 17.00 uur a. Els van Wageningen
b. Fred Hoogervorst
17.00
Afsluiting door Herman Maas en gezellig napraten tot ca. 18.00 uur
Als laatste in 2012 op 10 november het Literair Café in het Diekhuus te Middelharnis. Als altijd vrij entree.
Helaas laat het programma dit keer geen ruimte voor ‘open podium’ dichters.
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