Nummer 120

Programma:
1 t/m 13 maart
Toneelgroep de Klokkendieven
Partycentrum Oostdam
14 maart t/m 16 maart
Theater Kant Nog Wal
De Zwaluw
Vrijdag 15 maart
Toetsenconcert Muziekschool GO
Diekhuus
16 maart t/m 24 maart
78e Boekenweek
Bibliotheek Zuid Hollandse Delta
Zaterdag 16 maart
Concertreis naar Matthäus
Passon, Laurenskerk Rotterdam
19 maart t/m 16 april
Cursus Art Nouveau
Remonstrantse Kerk S’dijk
Donderdag 21 maart
film ‘De Marathon’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 23 maart
Lentefair en workshop Koperblazers, Fort Prins Frederik
Zaterdag 23 maart
Dagworkshop Aquarellen
Atelier Kunst-Kortekaas
Zaterdag 23 maart
Theatervoorstelling ‘Lucy’s Baby’
door Loos Alarm, Diekhuus
Zaterdag 23 maart
Concert Meere-orgel met muziek
van Johann Ludwig Krebs
Hervormde Kerk Sommelsdijk
Zondag 24 maart
MuziekCafé StarkLinneman met
Anton Goudsmit, Diekhuusfoyer
Maandag 25 maart
(VUT)Lunchvoorstelling
film: ‘The Sheltering Sky’
Donderdag 28 maart
film: ‘Hors Satan’
Filmhuis Middelharnis

Editie: maart 2013

‘Ruimte voor dromen’
Jan Trompper aan het woord…
“De 120e Diekhuus Cultureel. Met een programma, waarin de diversiteit van onze
cultuur weer zichtbaar wordt. Streekherkenbaar, onderscheidend, verbindend en
vernieuwend.
Ik heb in mijn Diekhuus-jaren mijn artistieke en organisatorische inspanningen
erop gericht de culturele veelkleurigheid van onze tijd bereikbaar en beleefbaar te
maken op Goeree-Overflakkee. Het Diekhuus was voor mij culturele werkplaats én
toonzaal. Met respect voor ieders leefstijl en goede smaak maar ook in de wetenschap dat daarin veel verschillen zitten. Het karakteristieke logo van het Diekhuus
“plein en dak” staat voor het belang van de culturele ontmoetingsfunctie, waarin
ruimte is om te dromen: bij muziek, film, theater, cultureel ontbijt, expositie, debat,
manifestatie. De ontmoeting van verschillende opvattingen is vruchtbaar en geeft
energie en inspiratie.
Ik zie terug op een enerverende tijd. Een belangrijk stuk van ons leven. Ik werd ontroerd door de massale en brede belangstelling toen het er voor het “Diekhuus” om
spande in april 2011. Los van het politieke signaal werd daar voor mij zichtbaar hoezeer het Diekhuus als trefcentrum een sociaal-culturele droom verbeeldt voor mensen. Samen werken aan de dromen van Goeree-Overflakkee, van Ooltgensplaat tot
Ouddorp aan Zee.
Met ingang van april
stop ik in het Diekhuus
en als eilandelijk cultuurnetwerker. Ik wens
het Diekhuus alle goeds
en reken in november
2013 op een vernieuwd
gebouw. De oude school
biedt ongekende mogelijkheden, ik droomde
daarvan. Ik bedank de
vele mensen die geduldig
met mij waren en hoop
hen te blijven ontmoeten
in het Diekhuus of bij
één van de culturele evenementen op GoereeOverflakkee.
Jan Trompper

Foto: J. Wielaard

14, 15 en 16 maart speelt toneelgroep Kant Nog Wal
in de Zwaluw, Sommelsdijk
Toneelgroep ‘Kant nog Wal’ is weer begonnen met het repeteren van een nieuwe toneelstuk. En we zullen u
vertellen dat het aantal spelers dit jaar flink is gegroeid! Het toneelstuk speelt zich dit jaar af op de redactie
van het roddelblad ‘Wie-kent-wie’ Hoofdredactrice Wilma Zwamminga is de wanhoop nabij want het lukt de
redactie (die bestaan uit Sjoukje Typstra voor de opmaak en Edwin Smullemaar de fotograaf) maar niet om de
broodnodige scoop te scoren die de bladenverkoop weer eens zal doen stijgen. In het toneelstuk zal menig
bekend artiest ter tonele verschijnen; zo zal Frans Sloper een deuntje laten horen, maar daar blijft het niet
alleen bij… Hij wordt vermoord! Rechercheur Adriaans probeert de lastige moordzaak op te lossen, maar er
zijn wel erg veel verdachten en het lijk is ook nog spoorloos verdwenen! Eigenlijk hebben veel mensen wel
profijt van het overlijden van Frans; zijn manager Hans, Patty Paay komt ook na jaren weer in de publiciteit,
de eigenaresse van de ‘Wie-kent-wie’ heeft weer een mooie hoge oplage.
Reserveren
Hannie van Brussel (0187) 48 35 08 of bij Yolanda van Driel (0187) 65 25 43
Toegang donderdag & vrijdagavond €6.50 en zaterdagavond €8.50 (maar dan zullen we natuurlijk de avond
afsluiten met een feestje!) Zaal open om 19:00 uur. Aanvang 20:00 uur.

Toneelgroep de Klokkendieven spelen ‘Doktertje’
Partycentrum Oostdam, Goedereede
Toneelclub De Klokkendieven die dit jaar 10 jaar bestaan
spelen de voorstelling 'Doktertje' van schrijver
Carl Slotboomh. Een inbreker ontsnapt en wordt aangezien
voor dokter, de zusters komen hierdoor in vreemde situaties
terecht en een inspecteur van de politie wordt opgenomen
voor een operatie, misverstanden alom en hoe loopt het
af????
Op 1,2,8,9,15, 16 maart is de voorstelling in de middag
te zien en op 21, 22, 28 en 30 maart is er een avondvoorstelling in Party centrum Oostdam, Jongkoenstraat 1, 3252 AV
Goedereede.
Toegangsprijs € 9,50 per persoon
Aanvang 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
Toegangskaarten zijn te koop bij
Supermarkt COOP Goedereede, VVV Ouddorp en
Boone Witgoed Stellendam

Vrijdag 15 maart Toetsenconcert van Muziekschool GO
in het Diekhuus
Op 15 maart is er een toetsen voorspeelavond van de Muziekschool “GoereeOverflakkee” in de grote zaal van het Diekhuus, De docenten die op de toetsen
lesgeven zijn Paul Stark en Piet Westhoeve. Paul Stark is de
docent voor de lichte muziek en geeft les op keyboard en piano. Piet Westhoeve
is de docent voor de klassieke muziek en geeft uitsluitend les op de piano of de
vleugel. De keyboard en piano lichte muziek bijdrage bestaat uit het musiceren van zowel beginners als gevorderden. De bekende popsongs van o.a. de
Rolling Stones, Michael Jackson en Marco Borsato zullen vooral door de gevorderde spelers ten gehore gebracht worden. Voor piano klassiek bestaat de bijdrage uit het spel van alleen maar gevorderde leerlingen, waarvan sommigen
zich voorbereiden op het a.s. Jeugdconcours in Melissant of voor het C-diploma
van de Muziekschool. Diverse componisten zoals Debussy en Einaudi komen
aan bod. Ook in de klassieke afdeling worden van tijd tot tijd uitstapjes gemaakt naar de lichte muziek; zo speelt Julia Swinkels “Skyfall” uit de nieuwste James Bond film.
Al met al kunt u luisteren naar een aantrekkelijk en gevarieerd programma
en de toetsenisten en hun docenten rekenen op uw stimulerende aanwezigheid! aanvang 19.30 uur toegang gratis U bent van harte WELKOM!
2

19 maart, 9 april en 16 april geeft Stichting Kunst– en Cultuureducatie
cursus Art Nouveau over kunstenaar Chris Lebeau
In maart start een avondcursus over de Nederlandse Art Nouveau en Art Deco
kunstenaar Chris Lebeau.
Chris Lebeau (1878-1945) was sierkunstenaar, ontwerper, graficus en beelden
kunstenaar en was een tijdgenoot van Jan Toorop. Het oeuvre van Lebeau
imponeert niet alleen door de omvang en verscheidenheid, maar vooral ook
door de ongeëvenaarde perfectie die hij in ieder genre heeft weten te bereiken.
Hoogtepunten in zijn artistieke carrière vormen de batiks, de patronen voor
damast en de Boheemse unica, waarmee hij als glaskunstenaar zelfs
internationale faam verwierf.
De kosten van deze cursus bedragen slechts € 47,25 (donateurs € 45,75) en zal
gegeven worden door Mechteld de Bois.
Mechteld de Bois (1943) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studietijd maakte zij voor het eerst
kennis met het werk van Chris Lebeau toen zij als stagiaire kunsthistorisch
onderzoek deed ten dienste van de restauratie van een zestal Lebeau-batiks.
Dit zou de aanleiding vormen tot haar latere specialisatie in het leven en werk
van deze kunstenaar.
De cursus bestaat uit 3 dinsdagavonden van 19:30-21:30 uur. De cursusdata zijn: 19/3, 9/4 en 16/4.
De Remonstrantse Kerk heeft haar kerkgebouw voor deze cursus beschikbaar gesteld, Voorstraat 35 te
Sommelsdijk. Bent u geïnteresseerd in deze cursus of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de
KCE, zoals cursussen, lezingen en muziekavonden, dan kunt u contact opnemen met Ria Zoomers, telefoon
06-4136 5591 of mailen naar info@kcego.nl, of onze programmaboekjes raadplegen in de bibliotheken, VVV en
andere openbare gelegenheden op Goeree-Overflakkee. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op de
website www.kcego.nl

Donderdag 21 maart in Filmhuis Middelharnis
‘De Marathon’ Regie: Diederick Koopal
De Rotterdamse vrienden Gerard, Leo, Kees en Nico werken
gebroederlijk samen in de garage van Gerard, maar de zaken gaan niet
al te best. Het viertal komt op het lumineuze idee zich te laten sponsoren
en mee te doen aan de marathon van Rotterdam om op die manier de
garage van de ondergang te redden. Voor de maten staat er met de
voorbereidingen op deze prestigieuze loop en het redden van de garage
echter meer op het spel dan alleen het halen van de finish...
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

VOLG ONS!

Het Diekhuus
@HetDiekhuus
Het Cultureel Centrum van Goeree-Overflakkee
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Zaterdag 23 maart ‘Lentefair’
in Fort Prins Frederik,
Ooltgensplaat
Hoe kan je de lente beter beginnen dan met een
lentefair op 23 maart. Een ongedwongen gezellige sfeer op een uniek plekje. Naast een breed
aanbod aan leuke kraampjes zijn er ook diverse
activiteiten. De hele dag is de kunstgalerie geopend met drie exposities. Ook zijn er rondleidingen in en om het fort. Onze horeca is
tijdens de lentefair geopend. Kortom een heerlijk dagje genieten om de lente te vieren voor
het hele gezin.
Gratis entree, van 10:00 t/m 17:00 uur.
Informatie kunt u krijgen via Denise Roggeband-de Neef
e-mail Jmddeneef@fortprinsfrederik.nl

Zaterdag 23 maart Theatervoorstelling ‘Lucy’s Baby’ door Loos Alarm
in het Diekhuus
De Amerikaan John Patrick schreef in 1974 het toneelstuk "Lucy's baby", een blijspel dat in het Nederlands
werd bewerkt.
Verhaallijn
De oudere vrouw, Lucy Kronkie, komt tot het besef dat zij geen nazaten heeft. Wat zij wel heeft, is een groot oud
huis tot de nok aan toe gevuld met spullen, die soms opeens van grote waarde kunnen zijn. En ze heeft ook een
trouwe buurvrouw en vriendin, Rosie, die vrijwel dagelijks iets komt "lenen". Op een dag verschijnt Norman met
zijn familie. Ogenschijnlijk met goede bedoelingen, maar al snel blijkt dat zij met de achternaam Kronkie jacht
kunnen maken op Lucy's schatten.
Met dit gegeven komen de verwikkelingen tot een verrassend einde.
De kassa is vanaf 19.30 uur open, uiteraard kunt u genieten van een kopje koffie in onze foyer.
aanvang 20.00 uur toegang € 10,00 per persoon
Reserveren is gewenst
U kunt kaartjes reserveren via het Diekhuus
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
internet www.cultuurpleingo.nl
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Zaterdag 23 maart Concert Meere-orgel in de Hervormde Kerk van
Sommesdijk, met muziek van Johann Ludwig Krebbs
“Krebs moet uit Bachs schaduw stappen” was de titel van een mooi artikel in een gerenommeerde christelijke
krant. In de editie van zaterdag 16 februari stond een vraaggesprek met de Zwolse organist Lex Gunnink. Het
artikel verscheen ter gelegenheid van de 300e geboortedag van de Duitse componist Johann Ludwig Krebs
(1713-1780). Aan het einde van het gesprek zegt Gunnink: “Ik daag organisten in dit Krebsjaar uit een Krebsconcert te geven (..).”
Op D.V. zaterdag 23 maart gaat Gunninks wens in vervulling: organist Paul Kieviet geeft dan een concert dat
uitsluitend uit werken van Krebs bestaat op het prachtige orgel in de Hervormde kerk te Sommelsdijk.
Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is uw gift aan de uitgang.

Zondag 24 maart MuziekCafé met
StarkLinnemann en speciale gast
Anton Goudsmit in het Diekhuus
Voor dit concert zijn Vasilis Stefanopoulos (Gr) op bas en niemand minder
dan Anton Goudsmit op gitaar geëngageerd. StarkLinnemann springt
samen met deze rasmuzikant in het diepe om er weer een memorabele
middag van te maken. De muziek is van het hoogtse niveau en altijd
toegankelijk voor een breed publiek.
aanvang 15.00 uur entree € 8,00 per persoon
We raden u aan om uw kaarten op tijd te reserveren!
e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
telefoon (0187) 48 24 00
internet www.cultuurpleingo.nl
Een concert om niet te missen!

Maandag 25 maart (VUT)Lunchvoorstelling met film
‘The Sheltering Sky’ Regie: Bernardo Bertolucci
De (VUT)lunchvoorstelling op maandag is bedoeld voor 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. Tijdens deze
lunchvoorstelling wordt de film ‘The Sheltering Sky’ vertoont.
Het echtpaar Moresby gaat op een tocht door de Marokkaanse woestijn
op zoek naar de waarheid over zichzelf, hierbij het hoofd biedend aan
lichamelijke en geestelijke ineenstorting. Terwijl ze hopen op een opwindend avontuur, ondergaan ze een beproeving over hun bezeten en
onderdrukte wederzijdse verhoudingen.
Bekijk de trailer op www.cultuurpleingo.nl
Reserveren is gewenst! telefoon (0187) 48 24 00 e-mail receptie@hetdiekhuus.nl
internet www.cultuurpleingo.nl aanvang 11.00 uur toegang € 15,00 per persoon - inclusief luxe lunch

Zaterdag 30 maart
Streek– en Rommelmarkt en Repair Café in het Diekhuus
Heeft u interesse in een kraam? Neem dan contact met ons op! Telefoon (0187) 48 24 00
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Donderdag 28 maart in Filmhuis Middelharnis ‘Hors Satan’
Regie: Bruno Dumont
De mysterieuze, naamloze zwerver die door de duinen van de Atlantische Côte d'Opale dwaalt in Dumonts
nieuwste, Hors Satan, illustreert dat wel heel precies. Er is een vreemde mystieke band tussen de man en het
landschap. Op gezette tijden valt hij op zijn knieën en lijkt hij tot het landschap te bidden; op andere momenten is het alsof hij zelf heer en meester over de natuurkrachten is. In ieder geval waant hij zich meester over
leven en dood, want als een geheimzinnige wreker doodt hij iedereen die het bleke punky dorpsmeisje lastigvalt dat zich als een zwerfkatje aan hem heeft vastgeklampt. De titel in gedachten vraag je je af of hij die duivel is, of juist degene die 'buiten' satan is en daarmee ook buiten de moraal van goed en kwaad. Of is zij de
inspiratie van zijn daden, de onschuldig ogende genius van de boze? Een engeltje van het kwaad? 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

VERWACHT
www.cultuurpleingo.nl
Maandag 1 april
Kijk bij de Boer
Goeree-Overflakkee
Maandag 1 april
Start cursusseizoen Annette de Roo
Kunst bij de Sluis, Middelharnis
Donderdag 4 april
film ‘Les Neiges du Kilimandjaro’
Filmhuis Middelharnis

Donderdag 11 april
Film ‘A Simple Life’
Filmhuis Middelharnis
Zaterdag 13 april
Cultureel Ontbijt
Diekhuus
Donderdag 18 april
film ‘A Separation’
Filmhuis Middelharnis

Maandag 1 april 2013, Tweede Paasdag,
‘Kijk bij de Boer’ op Goeree-Overflakkee
Altijd al een kijkje willen nemen bij een boer? Dan Kan!
Dit jaar organiseert de Kijk bij de Boer-commissie op tweede paasdag
weer een gezellige en informatieve familiedag. Dit jaar openen de volgende families de deuren van hun bedrijf:
Familie Van Eck, Herkingen
Familie Warnaer, Herkingen
Familie Struik, Herkingen
Familie Hameeteman, Achthuizen
Familie Van Oorschot, Achthuizen
Familie Vollebregt, Achthuizen
Familie Jongeneel, Sommelsdijk
Familie Van der Kooij, Sommelsdijk
De bedrijven zijn toegankelijk van
10.00 uur t/m 16.00 uur.

1 april start cursusseizoen
Annette de Roo

Zaterdag 20 april
Streek– en Rommelmarkt en
Repair Café, Diekhuus+plein

Deze cursussen zijn bedoelt voor iedereen die plezier heeft in tekenen/schilderen en voor wie zijn/
haar vaardigheden wil vergroten. Je wordt begeleid
op je eigen niveau en volgt hierin je eigen tempo en
ontwikkeling. Op een ontspannen en gezellige manier kun je in ons atelier op de benedenverdieping
kennis maken met tekenen en/of schilderen. Het
betreft cursus Portrettekenen, een Tekencursus en
een cursus Olieverfschilderen. Meer info vindt op
www.cultuurpleingo.nl of www.annettederoo.nl

LAATSTE FILM VAN DIT
FILMHUIS SEIZOEN!
Donderdag 25 april
film ‘Les Femmes du 6e Étage’
Filmhuis Middelharnis
1 mei t/m 1 november
Diekhuus gesloten i.v.m. renovatie
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Donderdag 4 april in Filmhuis Middelharnis de film
‘Les Neiges du Kilimandjaro’ Regie: Robert Guédiguian
De inspiratie voor deze film kwam van het gedicht How Good Are the Poor van Victor Hugo. Robert Guédiguian herlas dit gedicht in 2005 toen hij een tekst schreef om mensen ervan te overtuigen tegen de Europese
grondwet te stemmen. Na het herlezen had Guédiguian meteen een magnifiek slot voor een volgende film.
Wat hem slechts restte, was een plot verzinnen dat precies daar zou eindigen.
Michel en Marie-Claire zijn al dertig jaar getrouwd en genieten samen met hun familie volop van het bourgondische Zuid-Franse leven. Maar ook het zonnige Marseille ontkomt niet aan de economische crisis. Michel
verliest zijn baan en lijkt gedwongen met vervroegd pensioen te moeten. Ondanks deze tegenslag probeert hij
er het beste van te maken. Maar wanneer Michel en een aantal van zijn familieleden tijdens een gezellige
avond worden overvallen, raakt hij echt in een dal.
Terwijl de verdeeldheid binnen de familie over de
zwaarte van een eventuele straf steeds groter wordt,
gaat Michel op zoek naar de dader.
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

5 april t/m 29 juni
Expositie van Josina van Prooijen en
Anneke Lalleman in Fort Prins Frederik, Ooltgensplaat

Zaterdag 13 april, Cultureel Ontbijt met
Jan Trompper in het Diekhuus
Zaterdagochtend 13 april is het 26e cultureel ontbijt. Gastheer
Hans Lammers ontvangt dan Jan Trompper, die de afgelopen
jaren de ontbijten organiseerde maar met ingang van april stopt
als eilandelijk cultuurnetwerker. Hoe kijkt hij terug op dertig
jaar cultuur maken op Goeree-Overflakkee en wat ziet hij vóór
zich.
Het cultureel ontbijt wordt gehouden onder auspiciën van de
Culturele Raad Goeree-Overflakkee.
“De Culturele Raad ervaart zijn vertrek als een gemis voor de hele culturele infrastructuur van Goeree-Overflakkee, niet alleen voor het bestaande beleid maar met
name ook voor toekomstig beleid. Hij was de promotor, initiator en voorvechter voor
de cultuur in al zijn vormen en gradaties voor het gehele eiland Goeree-Overflakkee.
Hij is zich al die tijd zeer bewust geweest van het feit, dat kunst en cultuur van uitermate groot belang zijn, niet alleen voor het welbevinden van de inwoners van ons
mooie eiland, maar ook de impact die kunst en cultuur hebben op de economie van
ons eiland, een factor van formaat. (G. de Kooning-Hommes, voorzitter Culturele
Raad G-O).
Aanvang 09.00 uur Deelname € 5,00 per persoon
Reserveren gewenst! E-mail receptie@hetdiekhuus.nl of telefoon (0187) 48 24 00
Foto: J. Wielaard
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