
      

NIEUWSBRIEF 4, APRIL 2014  

 

 

 VOORLOPIG PROGRAMMA 2014  FILMQUIZ 

 VERKOOP T-SHIRTS  NIEUWE WEBSITE 

 INCASSO VRIENDEN  VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE 
 

  

 
 

 

VOORLOPIG PROGRAMMA 2014  

Het filmprogramma voor het komend festival begint al aardig vorm te krijgen. Het voorlopige 
programma ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 

 Hoofdfilm – Gravity 

 Wieger – The Selfish Giant  

 Ccd – The Wolf of Wallstreet  
Zaterdag 

 Ster 1 – American Hustle 

 Ster 2 – Prisoners 

 Ster 3 – Nebraska 

 Kerk – Vervloekt zij de Oorlog 1913 (stomme film met live orgelmuziek begeleiding) 
gevolgd door 12 Years a Slave 
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http://www.imdb.com/title/tt1454468/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2304426/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0993846/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1800241/?ref_=fn_al_tt_9
http://www.imdb.com/title/tt1392214/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1821549/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0003131/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2024544/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/


 
 

 Ocean – Bro’s before ho’s 

 Wieger – Ne Me Quitte Pas 

 Ossenbeemd – De Nieuwe Wildernis 

 Ccd kleine zaal – La Grande Bellezza 

 Ccd grote zaal – The Butler 
Zondag 

 Plein vijf – Verschrikkelijke ikke 2 

 Potdeksel – Film voor de allerkleinsten 

 Led scherm markt 13.00 uur – Mees Kees op Kamp 

 Led scherm markt 15.00 uur – Nono het Zigzag Kind  

 Ccd – Spijt! 

 Bibliotheek – Gouden Gids naar de Hemel 
 

In de volgende nieuwsbrief maken we bekend uit welke 3 films onze Vrienden hun extra zaterdagavond 
film kunnen kiezen. 

 

VERKOOP T-SHIRTS 

De vorig jaar geïntroduceerde T-shirts vielen niet alleen in de smaak bij onze vrijwilligers. Ook 
bezoekers complimenteerden ons er regelmatig over. Vandaar dat we besloten hebben de shirts ook te 
koop aan te bieden. Mocht je dus interesse hebben in een T-shirt stuur dan een mailtje naar: 
info@nachtvanhetwittedoek.nl.  Vermeld dan tevens of je een dames- of herenmodel wenst en je maat 
S, M, L, XL of XXL. De T-shirts worden aangeboden voor € 17,50 per stuk. 

 

 

INCASSO VRIENDEN 

De jaarlijkse incasso van € 25,= van onze vrienden zal omstreeks augustus / september plaatsvinden. 
Voordat de bijdrage geïncasseerd wordt ontvang je daarover eerst nog een mail. 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt2947832/?ref_=fn_tt_tt_7
http://www.imdb.com/title/tt3149484/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt2997766/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2358891/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt1327773/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1690953/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.meeskeesdefilm.nl/
http://www.imdb.com/title/tt1441083/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt2472432/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.weekbladvoordeurne.nl/cultuur/documentaire-van-de-nieuwenhof-op-omroep-brabant
mailto:info@nachtvanhetwittedoek.nl


 

 

FILMQUIZ 

De programmacommissie heeft dit jaar iets nieuws bedacht voor het filmfestival; namelijk een filmquiz! 
Op zondagmiddag zal in het café van het Cultuurcentrum een filmquiz georganiseerd worden waaraan 
iedereen mag deelnemen. Aan de hand van verschillende vragen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen rond het thema film kun je je kennis testen. De vragen zullen variëren van gemakkelijk tot 
erg moeilijk. En de kinderen kunnen naar de film terwijl jullie meespelen met de quiz. Meer informatie 
volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 
NIEUWE WEBSITE 

Op dit moment wordt door Spiegel crossmedia communicatie hard gewerkt aan onze nieuwe website. 
Lara en Dao (respectievelijk de ontwerpster en de bouwster van de website) verwachten dat de 
website half mei online zal zijn. Houd  www.nachtvanhetwittedoek.nl dus in de gaten! 

 

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE 

Vrijwilliger in beeld Dorothé van den Eijnden. 

Nacht van het Witte Doek wordt jaarlijks georganiseerd door zo’n 40 vrijwilligers. Een van die 
vrijwilligers is Dorothé van den Eijnden. 

Twee jaar geleden is Dorothé bij de vrijwilligersgroep catering gekomen en ontmoette daar een 

superleuk en enthousiast groepje mensen. Ze heeft de mooie taak de vele hardwerkende vrijwilligers 

van een natje en een droogje te voorzien. De drankjes die de vrijwilligers het hele weekend nuttigen 

worden overigens al jaren gesponsord door Drankenhandel Winters uit Liessel! 

Enkele weken voor het weekend van de Nacht komen ze bij elkaar om het menu voor drie dagen vast 

te stellen en de boodschappenlijst te maken. Vrijdagmiddag is de boodschappenmiddag en daarna 

wordt de keuken ingericht. Er is niet veel; een combimagnetron, een elektrisch kookplaatje en wat 

tostiapparaten (alles geleend van vrijwilligers!). Daarmee moeten ze het redden maar met een goede 

voorbereiding lukt dat aardig. 

“Tijdens het weekend zijn we veel in de keuken en krijgen daar veel aanloop van vrijwilligers die even een 

praatje komen maken voor de gezelligheid. Op zaterdagavond maken we een rondje langs alle filmlocaties 

om een beetje van de sfeer te proeven. Zondag is de restjesdag, dan wordt alles opgemaakt wat er nog is. 

Als het festival afgelopen is en alles is opgeruimd gaan we gezellig samen eten bij de Potdeksel. Na een 

geslaagd weekend gaan daarna we met een heel voldaan gevoel naar huis!” 

Namens de groep Catering, Dorothé van den Eijnden. 

 

 

Volg ons op Facebook en Twitter  #wittedoek 

 

 

http://www.spiegel.nl/
http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/
http://www.wintersliessel.nl/
https://www.facebook.com/pages/Filmfestival-de-Nacht-van-het-Witte-Doek/231162520302667
https://twitter.com/search?q=wittedoek&src=typd

