Programma:

Nummer 117

Zaterdag 1 december
Bandavond
Jongeren Activitetien Centrum
Zaterdag 1 december
Kindertheater Max Verstappen
‘Zwart Piet redt het Sintfeest’
Diekhuus
Zaterdag 1 december
Pepernotenkrakersconcert
De Notenkraker, Middelharnis
1 december t/m 23 december
Middag workshops ’Kunst bij de
Sluis’ Annette de Roo
Donderdag 6 december
Film: Terraferma
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 8 december
M.A.D. Music. Art. Dance.
Jongeren Activiteiten Centrum
Maandag 10 december
Lunchvoorstelling
‘Kerst met StarkLinnemann’
Diekhuus

Editie: december 2012

Diekhuus Update
Beste vrienden van het Diekhuus,
Op hoofdlijnen ligt vast wat er met de € 800.00,00 gaat gebeuren. We weten
wie de bouwkundig projectleider vanuit de gemeente wordt en als het procesplan rond is kunnen we echt aan de slag.
Het college heeft besloten om een ´bouwteam´ samen te stellen met daarin de
gemeente, de bouwtechnische vakmensen en vertegenwoordiging van de Diekhuus werkgroep, de Muziekschool Goeree-Overflakkee en Stichting Companen.
Met die aanpak zijn wij erg blij.
Onze wens is dat het werk dat verzet gaat worden in het Diekhuus voor een deel
kan worden gedaan door leerlingen en vakmensen die nu even een afstand tot
de arbeidsmarkt hebben. Het college was hier ook positief over en we gaan
kijken hoe we dit goed in kunnen vullen.
We hopen dat in december het renovatieplan verder uitgewerkt gaat worden tot
een concreet plan en dat vroeg in het nieuwe jaar met de concrete werkzaamheden gestart gaat worden.
Als we het concrete plan hebben kunnen
we ook gaan besluiten wat de renovatie
(fase 1) voor consequenties heeft voor de
activiteiten, maar we streven er naar
zoveel mogelijk open te kunnen blijven.
Anne Verhey
directeur Stichting Companen

Donderdag 13 december
Film: ‘De Bende van Oss’
Filmhuis Middelharnis

Vrijdag 30 november Hans de Booij
in het Diekhuus

Vrijdag 14 december
Wintermarkt
Melissant

Aanvang 20.00 uur
Toegang € 12,50 inclusief consumptie
Meer informatie www.cultuurpleingo.nl
of scan onderstaande QR code met u smartphone:

Zaterdag 15 december
Kerstmarkt
Voorstraat Ooltgensplaat
Donderdag 20 december
Film: ‘Hasta La Vista’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 22 december
‘Buckle Up’ Serious Request
Avond JaC

Het Diekhuus wenst u
fijne feestdagen
en een cultureel 2013 toe

‘Samenwerken geeft meer samenleven’
Verslag van het Cultureel Verkiezingsontbijt
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De nieuwe gemeente mag de cultuur niet vergeten. Sterker nog, de tijd is meer
dan rijp voor een ambitieus cultuurbeleid. Want cultuur brengt mensen samen en bevordert de leefbaarheid.
Cultuur is essentieel, zeggen sommige politici zelfs. Maar: hoe organiseren en betalen we het? Over de waarde
van cultuur in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee ging het cultureel ontbijt, dat zaterdag 3 november
plaatsvond in het Diekhuus te Middelharnis. Tien van de elf politieke partijen die meedingen naar zetels in de
nieuwe gemeenteraad, waren vertegenwoordigd bij deze officieuze aftrap van de verkiezingscampagne. Absent
was alleen Leefbaar Goeree-Overflakkee. Onder de aanwezige politici - met uitzondering van Tea Both van het
CDA allemaal lijsttrekkers - bevonden zich enkele zelfverklaarde cultuurbarbaren.
Het belang van cultuur stond echter niet ter discussie. “Cultuur verbindt mensen”, gaf Binic Vreugde van
Vitale Kernen Goeree-Overflakkee een schot voor de boeg. “Dat is belangrijk voor levendigheid in de kernen.”
Andere ontbijtende politici gebruikten woorden van gelijke strekking. PvdA'er Jaap Willem Eijkenduijn bijvoorbeeld: "De samenleving is een mooi, stevig, veilig en warm huis. Maar dat kan niet zonder cement. Cultuur is
het cement van de samenleving.” En Kris Spionjak, de lijsttrekker van GroenLinks: "Als je elkaar ontmoet en
elkaar kent, ben je ook bereid dingen voor elkaar te doen. We hebben het over de zachte sector, maar als die er
niet is heeft het harde consequenties voor de lokale samenleving." Henk Peter Koster van D66 ging in op de
economische betekenis van cultuurbeleid en het samenbrengen van gebiedspartners. Ron de Rover van de
ChristenUnie hield een pleidooi voor het afbreken van schotten in de samenleving. “Elkaar ontmoeten, in openheid en met respect voor elkaar, dat geeft rijkdom. In je schulp kruipen vind ik betreurenswaardig. Het moet
samen.”
De gemeente
Prachtig, maar wat zou dan de rol van de gemeente moeten zijn? “De gemeente is er om te zorgen voor de
voorwaarden. Verder ligt het bij de mensen zelf”, zei Tea Both. “Je kunt met elkaar veel voor elkaar krijgen.
Daarbij is het goed om aan te sluiten bij wat er nog is in een kleine kern. Bijvoorbeeld: koppel een leespunt aan
de voetbalvereniging. Samenwerken geeft meer samenleven.” Ook Rob Maliepaard van Goeree-Overflakkee
Samen sprak over het belang van culturele spreiding al erkende hij het Diekhuus als een eilandelijke voorziening te zien. Kris Spionjak: "De gemeente moet ondersteunen met subsidie en door mensen en partijen bij
elkaar te brengen.” Dat was voor VVD’er Rein Osinga duidelijk een brug te ver: “Het moet wel op eigen kracht
gebeuren, het moet bij de mensen vandaan komen. Wat de gemeente doet is hooguit faciliteren, meer niet.”
Voordat de gemeente iets concreets gaat doen, moet er eerst beleid zijn, betoogde Ron de Rover. “Wat wil je en
wat is daarvoor nodig? En dan kijk je met elkaar of er geld voor is vrij te maken in de begroting.” SGPlijsttrekker Kees van Dam was het daar van harte mee eens: “Wat verstaan we onder cultuur? Dat moeten we
niet betuttelend opleggen. Er is veel cultuur in de gemeenschappen en dat blijft heus wel. Bevorderen, levensvatbaar maken, voorwaarden scheppen - dat is de taak van de gemeente. Welke beleid willen we erop zetten
binnen de financiële mogelijkheden?” Dikke cultuurnota’s, voor Spionjak hoeven die niet. “Probeer het van
onderop te organiseren. Gebruik de burgerkracht.” Is er eenmaal een beleid, voer dat dan consequent uit, zei
Vreugde. “Leespunt open, leespunt dicht, leespunt open, leespunt dicht – dat werkt niet.”
Promillages van procenten
Heeft de gemeente geld over voor cultuur? Waar moeten de euro's in deze tijden van nooddruft vandaan
komen? Volgens Aat van Alphen (Eiland van Vrijheid) - die pleitte voor een heldere eilandelijke cultuurvisie,
gemaakt met het gezicht naar de samenleving - is de geschiedenis niet hoopgevend. "Het is ongelofelijk hoe
weinig de gemeenten overhebben voor cultuur: promillages van procenten. Misschien moeten we eens een
minirotonde minder aanleggen." Echter, cultuur kost soms ook veel geld. Denk aan de restauratie van een
molen. De gemeente kan dat onmogelijk alleen betalen, betoogde VVD'er Osinga. Er is dus samenwerking met
het bedrijfsleven nodig, en misschien ook wel met investerende burgers, bijvoorbeeld in de vorm van een
gebiedsfonds. “Zijn we wat wijzer geworden?”, sloot gespreksleider Lammers het druk bezochte cultureel ontbijt
af. “Dit is de aftrap. Nu is het zaak om een en ander wat concreter te krijgen richting de toekomst. We hebben
nog wat werk te verzetten met elkaar.”
Kees van Rixoort
Kader:
Thema’s Cultureel Verkiezingsontbijt
Het verkiezingsontbijt werd gehouden aan de hand van 10 culturele thema’s die werden geïntroduceerd door
vertegenwoordigers van eilandelijke culturele organisaties: amateurkunst, bibliotheek, erfgoed
&cultuureducatie, cultureel gebiedsfonds, cultuur&economie,culturele samenwerking, cultuurbeleid,
cultuurkracht=verbindingskracht, cultuur en woonkwaliteit en Diekhuus. Amateurkunst en cultuureducatie
werden geïllustreerd met filmpjes uit Oude-Tonge (Vooruit) en Stellendam (Het Kompas) van Wim Stam.
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Zaterdag 1 december Kindertheater Max Verstappen speelt
‘Zwarte Piet redt het Sinterklaasfeest’
Het is bijna 5 december. In het kasteel van Sinterklaas heerst een levendige drukte want er moeten heel veel
cadeaus ingepakt worden. Sinterklaas heeft vandaag een heel belangrijke afspraak en er zijn veel kinderen die de
kindervriend graag een mooi cadeau wil geven.
Als Zwarte Piet het laatste pakketje van een passend gedicht heeft voorzien, wil Sinterklaas op weg gaan.
Maar wat is dat??? De mijter van Sinterklaas is verdwenen... Zwarte Piet gaat op zoek en ontdekt dat de
Sinterklaasmijter is gepikt door een luie opschepperige trol. De trol wil graag dat iedereen hem net zo aardig
vindt als Sinterklaas. Met een echte Sinterklaasmuts op zijn hoofd zou dat toch zeker moeten lukken...
Zwarte Piet bindt de strijd aan met de trol en weet in een spannend en humoristisch avontuur de mijter met
een wel héél slimme list terug te krijgen. Terug in het kasteel is Sinterklaas gelukkig nog net op tijd voor zijn
afspraak. Waar moet hij eigenlijk naar toe? Natuurlijk daar waar de kinderen zijn !!
aanvang 14.00 uur
toegang € 5,00 per persoon
Geschikt voor iedereen vanaf 4 á 5 jaar
speelduur ca. 60 minuten.
Wij nodigen ouders/verzorger uit de voorstelling
samen met hun kind(eren) te bezoeken.
Reserveren!
telefoon (0187) 48 24 00
e-mail naar receptie@hetdiekhuus.nl
internet www.cultuurpleingo.nl bij ‘reserveren’

Zaterdag 1 december ‘Pepernotenkrakersconcert’ in de Notenkraker
Op zaterdag 1 december, aanvang 14.00 uur, is er in “De Notenkraker” aan de J. van Stolberglaan te
Middelharnis een voorspeelmiddag waarin een muzikale St. Nicolaas heel erg aanwezig zal zijn.
Het concert wordt georganiseerd door de Fanfare Vereniging ‘Sempre Crescendo’ en de ‘Muziekschool GoereeOverflakkee’. De toegang is gratis en iedereen is natuurlijk heel erg welkom!
De instrumenten die deze middag bespeeld zullen worden zijn bugel, trompet, saxofoon en slagwerk en ook het
jeugdorkest van Sempre Crescendo verleent haar medewerking.
De docenten Sander Berkvens (slagwerk), André Leer (bugel, trompet en
orkest) en Tom de Vette (saxofoon) hebben hard gewerkt met hun leerlingen om u een gevarieerd en leuk programma te kunnen laten horen. De
koperblazers en het jeugdorkest zullen zoals gezegd vooral veel Sinterklaasliedjes spelen, maar de saxofoonleerlingen spelen bijvoorbeeld ook
“Every teardrop is a waterfall” van Coldplay en Song no 1 van Pamela
Wedgwood. De slagwerkers hebben een groot gelegenheidsensemble gevormd met extra snaartrommels, beatrings, toms, cymbals, bongo’s en
gongdrum en zullen een gastoptreden verzorgen bij het jeugd/
opleidingsorkest! Verder zijn er ook nog allerlei solo-optredens van de
slagwerkers.
Bijzonder fijn zou het zijn als er een talrijk publiek is en vooral degenen
die overwegen om ook met muzieklessen op deze instrumenten te beginnen willen we dan graag ontmoeten. Alle spelers en docenten zult u stimuleren met uw aanwezigheid en op voorhand is het duidelijk dat het
allemaal fantastisch zal gaan klinken en dat u verstelt zult staan van de
muzikale prestaties!
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Middag Workshops ‘Kunst bij de Sluis’
Op een ontspannen en gezellige manier kun je in ons gezellige atelier kennis maken met tekenen en/of
schilderen. Onder begeleiding van Annette de Roo zul je ervaren hoe leuk het is kennis te maken met allerlei
technieken. Het zelf doen, ervaren en ontdekken staat voorop. Heb je weinig of geen ervaring met tekenen
en/of schilderen dan zijn deze workshops vast en zeker een goed begin en de
kans om je eigen creativiteit te ontdekken.
zaterdag 1 december portrettekenen met houtskool en Siberisch krijt
donderdag 6 december abstract schilderen
zondag 9 december schilderen als de Impressionisten
dinsdag 11 december vrij schilderen
donderdag 13 december portrettekenen met pastel
zaterdag 15 december pentekenen
maandag 17 december abstract schilderen
donderdag 20 december vrij schilderen
zondag 23 december portrettekenen in houtskool, Siberisch krijt en/of pastel.
Programma
Rond 12.45 uur ontvangst met koffie, thee en iets lekkers. Daarna volgt de
uitleg over diverse technieken en materialen, daarna ga je zelf aan de slag.
Je zult zien dat je onder goede begeleiding in staat zult zijn om tot verassende
resultaten te komen. Halverwege de middag een korte pauze waar even tijd is
voor een hapje en drankje. Daarna werken we nog een tijdje door om alles af te
maken.
Rond 16.45 uur bespreken we de gemaakte werkstukken en ronden de middag af.
De kosten bedragen € 50,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/ thee, hapje & drankje en alle materialen
(bij het schilderen: acrylverf, doek, gebruik van kwasten, penselen, paletten en bij de tekenworkshops: papier,
gebruik houtskool, krijt en pastelkrijt). Een workshop gaat door bij minimaal 5 aanmeldingen, de maximale
groepsgrootte is 8 personen, schrijf dus tijdig in!
Verder inlichtingen/aanmeldingen:
Annette de Roo/ beeldend kunstenaar, docente tekenen/schilderen
e-mail info@annettederoo.nl telefoon (0187) 48 74 17 website www.annettederoo.nl

Donderdag 6 december in Filmhuis Middelharnis ´Terraferma´
Regie: Emanuele Crialese
Een vissersfamilie woont op een prachtig onbedorven Siciliaans vulkaaneiland, nog nauwelijks bekend bij toeristen. De twintiger Filippo helpt zijn grootvader op hun vissersboot, terwijl zijn moeder Giulietta droomt van
een beter leven op het vaste land. Filippo en zijn grootvader ontdekken tijdens het vissen een groep Afrikaanse
vluchtelingen. Ze besluiten de regels van het eiland te negeren en te handelen naar de wetten van de zee. Ze
redden hen van de verdrinkingsdood en ontfermen zich over een zwangere vrouw en haar kind. Hierdoor komen Filippo en zijn familie klem te zitten tussen principes en realiteit. Wanneer het beleid jegens de vluchtelingen strenger wordt, neemt Filippo een onherroepelijke beslissing.
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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Zaterdag 8 december M.A.D Muziek. Art. Dance.
In het Jongeren Activiteiten Centrum (JaC)
M.A.D. is een festival dat zich ten doel heeft gesteld zoveel mogelijk verschillende kunstvormen bij elkaar te
brengen. Muziek, dans, expositie, animation, spoken word, op M.A.D. is het allemaal mogelijk.
Doordat al deze disciplines onder één dak worden samengebracht,
worden de mensen die normaal alleen concerten bezoeken opeens
geconfronteerd met bijvoorbeeld animation, live drawing, gave
foto's, schilderijen of spoken word en een heuse Sketch Battle. En
andersom worden de mensen die voornamelijk met kunst bezig
zijn opgeschrikt door talentvolle bands die helemaal los gaan op
het podium. Van alles wat dus, op het M.A.D. Festival.
Het leuke aan dit festival is dat het hoofdzakelijk jongeren zijn
die hun kunsten vertonen en dat het ook nog eens grotendeels
georganiseerd wordt door jongeren. Het festival is een onderdeel
van Goldfish/Jongerenwerk GO. Een aantal kids uit de band
Goldfish maken kennis met het organiseren van een festival. Zo
doen ze niet alleen ervaring op òp het podium maar ook achter de
schermen.
Na de succesvolle vorige editie, hebben we besloten om uit te breiden. Naast de grote zaalvan het JaC waar de bands aan het rocken zijn, zal ook de kleine zaal gebruikt worden. Deze zaal zal
omgetoverd worden tot het “JazzCafe”. Ben je even klaar met de
herrie in de grote zaal, dan kun je in het JazzCafe bijkomen met
een aantal akoestische optredens, van onder anderen Laura van
der Helm, en Josephine van Schaik, of intellectueel relaxen met
“Spoken Word” door Jelmer Birkhoff. Aanvang 20.00 uur

Maandag 10 december Lunchvoorstelling (VUT) op maandag
‘Kerstconcert met StarkLinnemann’
In de serie maandagse Lunch Voorstellingen in het Diekhuus speelt op
10 december StarkLinneman een piano-kerstconcert. Het concert begint
om 11.00 uur met een kop koffie in de foyer. Het optreden begint
omstreeks 11.30 uur en duurt maximaal 1 uur. Na afloop staat er een
heerlijk lunchbuffet klaar in onze foyer.
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.
Deze maandagmiddag speelt StarkLinnemann een LunchDubbelconcert met
een zeer afwisselend programma. Paul Stark speelt klassieke stukken van
Beethoven. Bovendien heeft Paul Stark speciaal voor dit concert bekende
kerstliedjes bewerkt voor jazz-trio. Een boeiend programma begeleid door een
aangenaam lunchbuffet.
Piano: Paul Stark
Drums: Jonas Linneman
Contrabas: TBA
Toegang € 15,00 per persoon
Telefoon: (0187) 48 24 00 E-mail: receptie@hetdiekhuus.nl
Internet: www.cultuurpleingo.nl
U bent van harte welkom!
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Donderdag 13 december vertoont Filmhuis Middelharnis in
samenwerking met de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta de
boekverfilming naar het boek van Leo Hoeks & Gerard Rooijakkers
‘De Bende van Oss’. Regisseur: Andre van Duren
Nederlands misdaaddrama met Sylvia Hoeks over de misdaadgolf die
de Brabantse industriestad Oss in de jaren dertig teisterde
In de jaren dertig komt de jonge, levenslustige Johanna van Heesch via
haar man Ties in aanraking met in 'de Ossche bende', die bijna dagelijks samenkomt in haar café. Onder leiding van de gewelddadige Wim
de Kuiper zorgt de bende voor een golf van misdaad en moord die heel
Nederland jarenlang in zijn greep houdt en waar het laatste vooroorlogse kabinet door gevallen is. Johanna wil breken met de misdaad die
haar omringt en krijgt hulp uit onverwachte hoek van de corrupte
verzekeringsagent Harry. Maar hoe harder ze probeert los te komen
van Oss, hoe verder ze wegzakt in oplichting, prostitutie en zelfs
moord. Het Nederlandse misdaaddrama De Bende van Oss werd op het
Nederlands Film Festival genomineerd voor zes Gouden Kalveren.
U kunt vanaf heden het boek gratis lenen bij de Bibliotheek Zuid
Hollandse Delta.
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 op vertoning
van Bibliotheekpas € 5,00 / CJP € 5,00

Vrijdag 14 december ‘Wintermarkt’ in Melissant
U bent van 16.00 uur - 22.00 uur van harte welkom op het Plein
en in de Voorstraat en in en rondom De Poort. De markt is georganiseerd door de dorpsraad Melissant en de gymvereniging
Kwiek.
Er zijn weer diverse kraampjes met allerlei producten, van kerststukjes tot houtenspeelgoed, van kaarten tot curiosa etc etc. Ook
aan de inwendige mens wordt gedacht. Verder zal er een zweefmolen staan, waar de kinderen gratis in mogen. Ook zal er een poppenkast voorstelling geven worden, van 17.30 tot 18.15 uur. Met als
onderwerp ‘Het Kleine Sparreboompje’.
Move-it zal twee keer een demonstratie geven en verder zullen Die
Grevelinger Musikanten de wintermarkt ’s avonds muzikaal omlijsten! De toegang is gratis.

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee

www.cultuurpleingo.nl
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Donderdag 20 december in Filmhuis Middelharnis ’Hasta La Vista’
Regie: Geoffrey Enthoven
Drie vrienden, bestaande uit een blinde en twee rolstoelers, maken
een wijntour door Spanje, waar ze hun maagdelijkheid hopen te verliezen. Ze houden van wijn en vrouwen. Het eerste proeven ze met
plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Onder
het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om eindelijk
hun maagdelijkheid te verliezen. Niets zal hen tegenhouden. Zeker
niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in een rolstoel zit en de
derde volledig verlamd 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

Zaterdag 22 december ‘Buckle Up’ Serious Request avond in Jailhouse
Op de valreep van Kerst 2021 sluit Jailhouse de eerste helft van het seizoen 2012/2013 af met een heel speciale
avond waarbij twee jubileums worden gevierd. Ten eerste viert Jailhouse het 30 jarig bestaan waarbij met een
expositie van uniek fotomateriaal teruggeblikt wordt op 30 jaar
Jailhouse. Het andere jubileum komt op naam van deze avond,
Buckle Up. De bekende Flakkeese coverband bestaat dit jaar 10
jaar en waar kan dat beter gevierd worden dan op het podium
van het jubilerende Jailhouse! Beide jubilarissen hebben echter
de handen ineen geslagen voor een groter doel: een grote inzameling voor de 3FM actie Serious Request, die op dat moment met
het Glazen Huis in Enschede in volle gang is. De gehele opbrengst van deze avond en de gages zullen aan Serious Request
worden geschonken. Meer info: www.popstichtingjailhouse.nl
zaal open 21.00 uur aanvang 22.00 uur entree gratis!
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VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl
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

Maandag 21 januari
(VUT) Lunchvoorstelling met
schrijver Yasmine Allas
Diekhuus
Woensdag 23 januari
Kinder(peuter&kleuter) theatervoorstelling Kaboem
Diekhuus

Wilt u Diekhuus Cultureel
per e-mail ontvangen?

Zaterdag 26 januari
Rommelmarkt In de grote zaal zaal 8 - van het Diekhuus
Vrijdag 8 februari
Theatervoorstelling ‘Coupure’ over
de Watersnoodramp van 1953
Diekhuus
Zaterdag 16 februari
Kindertheater Max Verstappen
‘Cor Kraai in de Wolken’
Diekhuus
Zondag 17 februari
MuziekCafé StarkLinnemann
Diekhuusfoyer
Maandag 18 februari
(VUT) Lunchvoorstelling met
Jolanda Davids, Harp
Diekhuus

Dat kan!
Stuur een bericht naar:
receptie@hetdiekhuus.nl
Vergeet niet uw naam en adres te
vermelden.

Zaterdag 23 februari
Streek- en Rommelmarkt &
Repair Café
Diekhuus en Diekhuusplein

Het Diekhuus wenst u
fijne feestdagen
en een cultureel 2013
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