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Beste lezer, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Nacht van het Witte Doek, het oudste 

gratis openluchtfilmfestival van Nederland. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u als liefhebber en geïnteresseerde op 

de hoogte houden van ontwikkelingen rondom het filmfestival.  

De voorbereidingen voor de 22ste editie zijn in volle gang en we hopen u 

natuurlijk tijdens het festival op 23, 24 en 25 augustus te verwelkomen. 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van ontwikkelingen en 

wetenswaardigheden rond het festival. Ideeën over het programma, 

nieuwe initiatieven, financiële ontwikkelingen en antwoorden op vragen 

die leven onder onze vrienden en andere betrokkenen. 

Wij hopen hiermee aan een behoefte tegemoet te komen en de 

betrokkenheid van de liefhebbers met ons filmfestival te vergroten. 

Met vriendelijke groet, 

Pieter Verstegen, voorzitter Stichting Het Witte Doek 

Openingsfilm 2013: 

 

Zaterdagavond o.a.: 

 

 

 

Nacht van het Witte Doek 2013 

23, 24 & 25 augustus 

Nieuwsbrief 1, juni 2013 

Voorlopig programma van De Nacht van het Witte Doek 2013 
(onder voorbehoud) 
 
In het laatste weekend van augustus verandert het centrum van Deurne 

in dé plek voor filmliefhebbers. Het festival opent traditioneel op 

vrijdagavond met een hoofdfilm op een groot scherm op de Markt. Dit 

jaar is de openingsfilm Argo,  geregisseerd door Ben Affleck. Argo won 

dit jaar de Oscar voor beste film en is gebaseerd op ware 

gebeurtenissen. De film vertelt het verhaal van een geheime operatie om 

zes Amerikanen te redden ten tijde van de Iraanse gijzelingscrisis in 1979. 

Ook in het CCD (Cultuur Centrum Deurne) en de tuin van museum De 

Wieger zijn vrijdagavond films te zien. Voor aanvang van de films is er 

een openingsact op de Markt. Zaterdagavond draaien we films op de 

Markt, in de kerk, museum de Wieger en het CCD (onder andere Amour, 

Life of Pi en Django Unchained). Zondagmiddag is er een breed aanbod 

van kinder- en amateurfilms.  Nieuw is dat we ’s middags op de Markt 

twee familiefilms op een groot led-scherm draaien. Op onze website 

treft u het complete voorlopige programma aan. 

http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/
https://www.facebook.com/pages/Filmfestival-de-Nacht-van-het-Witte-Doek/231162520302667
https://twitter.com/search?q=wittedoek&src=typd
http://www.imdb.com/title/tt1024648/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1853728/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1602620/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat….. 

 er in de Willibrorduskerk 
op zaterdagavond 24 
augustus een stomme film 
draait die live zal worden 
begeleid op het kerkorgel. 
 

 vrienden van het Witte 
Doek zelf een keuze uit 
een drietal films kunnen 
maken. Vul de poll in op 
onze website. 
 

 we vertrouwen op goed 
weer tijdens het festival, 
maar dat we voor 
noodgevallen al 
regencapes hebben 
ingeslagen voor het 
publiek. 
 

 reacties op deze 
nieuwsbrief of tips kunt u 
mailen naar 
info@nachtvanhetwittedoek.nl 

  
 

 

Vrienden van het Witte Doek 
 

In ieders leven spelen vrienden een belangrijke rol. Met vrienden maak je 

plezier in goede tijden en ze helpen je, als dat nodig is, door moeilijke 

momenten heen. Daarom zijn wij zo ontzettend blij dat we, na drie 

avonden bellen, al meer dan honderd mensen bereid hebben gevonden 

een vriendschappelijke band met ons aan te gaan. 

 

Want in deze tijden van crisis hebben we jullie hard nodig. Steeds meer 

bedrijven trekken zich terug als sponsor en het budget krijgen we dit jaar 

alleen rond omdat we kunnen putten uit opgebouwde reserves uit 

voorgaande jaren. 

 

Nog even voor degene die het niet (meer) weten zetten we op een rijtje 

wat het inhoudt om vriend van het filmfestival te zijn.  

Voor een bijdrage van € 25 per jaar (extra vrienden op hetzelfde adres 

betalen € 15): 

 Elk jaar in januari een uitnodiging voor een filmvertoning voor 
vrienden, sponsoren en vrijwilligers 

 U krijgt 4 keer per jaar een speciale nieuwsbrief toegezonden 

 Meedoen aan een digitale enquête welke film er exclusief en extra 
voor vrienden wordt vertoond op de zaterdag van het festival en 
toegang tot deze film. 

 
Inmiddels hebben de meeste vrienden een machtiging afgegeven of 

hebben ze zelf de toegezegde bijdrage overgemaakt op ons Rabo 

rekeningnummer 1108.31.640 t.n.v. Stichting Het Witte Doek. Als u hier 

nog niet aan toe bent gekomen, verzoeken wij u vriendelijk dit zo 

spoedig mogelijk te doen.  

Heeft u een machtiging afgegeven dan ontvangt u van ons volgend jaar 

een mail waarin we vragen of u vriend wilt blijven. Er wordt dus nooit 

automatisch een bedrag van uw rekening afgeschreven. Mocht u nog 

geen vriend zijn, maar dit wel graag willen worden dan kan dit via het 

inschrijfformulier op onze website. 

 

 
Nieuwe informatiestand 

Leerlingen van het Hub van Doorne College zijn druk bezig met het 

maken van de nieuwe informatiestand. In het bijzonder Ronald Eijsbouts 

(foto) heeft er veel energie in gestoken. Het ontwerp is van Anton 

Peters. De nieuwe stand biedt genoeg plaats voor programmafolders, 

posters en inschrijfformulieren voor nieuwe vrienden. 

                                                                                                                              

http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/
mailto:info@nachtvanhetwittedoek.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/


 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus met daarin o.a.  

het definitieve programma en de uitslag van de poll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger in beeld: Jan Verleijsdonk 
 

Op 15 april 1993 werd door de elf leden van vriendenclub ’t STIEF officieel 
‘Stichting Het Witte Doek’ opgericht en dit jaar vindt het festival voor de 
22e keer plaats. Ieder jaar zorgen zo’n 45 vrijwilligers er voor dat Deurne 
en omgeving een weekend gratis top-films kan bekijken. 
 

 
 
Eén van deze vrijwilligers is Jan Verleijsdonk. Sinds de vierde editie is hij 
van de partij en hij is dan ook onze meest ervaren kracht. Na een paar 
jaar in de programmacommissie (de commissie die bepaald welke films 
vertoond gaan worden) werd hij gevraagd in het bestuur plaats te 
nemen. Daar zit hij nu nog steeds in. En dat niet alleen. De laatste vijf jaar 
kan ook de sponsorcommissie niet meer zonder zijn hulp en ervaring. 
 
Op de vraag waarom hij het al zo lang vol houdt om ieder jaar weer 
zoveel tijd en energie in deze twee commissies en het bestuur te steken 
zegt hij dat de kick die hij krijgt als op de vrijdagavond van het festival 
alles klaar staat, de allergrootste drijfveer is. Jan zegt dat hij geen echte 
filmfreak is: het ontbreekt hem gewoonweg aan tijd om veel films te 
kijken. 
 
Zo zie je maar, het maakt niet uit als je niet weet wie Hitchcock was. De 
Nacht van het Witte Doek is altijd op zoek naar vrijwilligers. In het 
bijzonder creatieve en/of technische mensen zijn van harte welkom. 
Daarnaast zijn we dringend op zoek naar mensen die graag bezig zijn 
met sociale media, het inrichten van onze website en naar mensen die 
sponsoren willen werven. Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar info@nachtvanhetwittedoek.nl  
 

mailto:info@nachtvanhetwittedoek.nl?subject=Vrijwilligers%20Nacht%20van%20het%20Witte%20Doek

