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 UITNODIGING VRIENDENFILM  DVD RUIL 

 AANPASSINGEN PROGRAMMA  NO EXIT  

 OPENINGSACT sKOOR   VRIJWILLIGER IN ‘T ZONNETJE 

 PRIJSVRAAG VOOR KINDEREN  WIST JE DAT….. 

 FILMQUIZ  
 

 

 

 

 

 

Jullie lezen nu de zesde Nieuwsbrief van De Nacht van Het Witte Doek, bol van 
wetenswaardigheden over het komende festival. We wensen je veel leesplezier en 

hopen iedereen te ontmoeten op 29, 30 of 31 augustus a.s ! 

 

 

NACHT VAN HET WITTE DOEK 2014  29, 30 & 31 AUGUSTUS 2014 

http://www.nachtvanhetwittedoek.nl/


UITNODIGING VOOR DE VRIENDENFILM 

Nebraska is de film die door jullie gekozen is als vriendenfilm. Deze prachtige 
roadmovie vertonen we op zaterdag 30 augustus om 18.30 in soos Asteffekan. Voor 
Vrienden & Sponsoren van Het Witte doek is deze film gratis te bezoeken. 
Introducés zijn welkom. Als zij ter plekke vriend worden, mogen ze gratis naar 
binnen anders betalen zij € 7,50 voor deze besloten voorstelling. 

En korte beschrijving: Een alcoholistische vader denkt dat hij een miljoen dollar heeft 

gewonnen. Zijn familie probeert hem er vergeefs van te weerhouden om de lange 

reis van Montana naar Nebraska te maken om zijn prijs in ontvangst te nemen. Zijn 

zoon, die niet gelooft dat hij het winnende lot heeft, wordt hierdoor gedwongen om 

met hem mee te reizen om hem uit de problemen te houden. Tegelijkertijd heeft hij 

de kans om de band met zijn vader na jaren weer aan te halen. Sfeer proeven? Bekijk 

alvast de trailer op onze website. 

AANPASSINGEN VAN HET PROGRAMMA 

Het faillissement van het CCD stelde ook onze organisatie voor problemen. Naast 
een financiële aderlating moesten op zoek naar een alternatieve locatie voor de 7 
films die hier gepland stonden. Dat is gelukt! We zijn blij dat we U toch het hele 
programma kunnen aanbieden. In rood de gewijzigde locaties. 

Vrijdag 29 augustus 
Soof Markt 21.15 uur 
The Butler St Willibrorduskerk 21.30 uur 
The Selfish Giant Museum de Wieger 21.30 uur 
   
Zaterdag 30 augustus 
Vriendenfilm Nebraska Soos Asteffekan 18.45 uur 
Vervloekt zij de oorlog (met live orgelmuziek) Willibrorduskerk 20.15 uur 
Oblivion Ster 1, Markt 21.15 uur 
Prisoners Ster 2, Markt 21.15 uur 
Nebraska Ster 3, Markt 21.15 uur 
Bro’s Before Ho’s Terras the Ocean 21.15 uur 
Ne Me Quitte Pas Museum de Wieger 21.30 uur 
12 Years a Slave Soos Asteffekan 21.30 uur 
La Grande Bellezza Bibliotheek 21.30 uur 
De Nieuwe Wildernis * Ossenbeemd 21.30 uur 
Philomena Willibrorduskerk 21.30 uur 
   
Zondag 31 augustus 
Film voor prijswinnaars etalagewedstrijd 
Nono het zigzagkind. 

Soos Asteffekan 11.15 uur 

Verschrikkelijke Ikke 2 Markt – ledscherm 13.00 uur 
Winnie de Poeh, het grote verhaal De Potdeksel  v.a. 13.oo uur 
De Nieuwe Wildernis ** Vervalt  
Korte films Bibliotheek 13.00 en 16.00 uur  
No Exit Bibliotheek 14.30.uur 
Nono Het Zigzagkind Plein 5 15.00 uur 
Mees Kees op Kamp Markt – ledscherm 15.30 uur 
Mees Kees op Kamp Rijtven (de Biekorf) 15.30 uur 
Spijt! Soos Asteffekan 15.30 uur 

 
 

http://www.imdb.com/title/tt1821549/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2542368/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1327773/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2304426/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0003131/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1483013/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1392214/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt1821549/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2947832/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt3149484/?ref_=fn_al_tt_2
http://www.imdb.com/title/tt2024544/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2358891/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2997766/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2431286/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt1690953/?ref_=nv_sr_4
http://www.imdb.com/title/tt1449283/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2997766/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt1441083/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt3037342/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt3037342/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2472432/?ref_=nv_sr_1


*  De prachtige schilderijen die Emelie Jegerings maakte bij de documentaire De  
Nieuwe Wildernis zijn te zien in museum De Wieger. In de Ossenbeemd zal zaterdag  
ook werk van Emelie geëxposeerd worden. 
** de tweede vertoning die gepland stond komt te vervallen 

 

OPENINGSACT: sKOOR – Vrijdag 29/8 20.45 – 21.15 uur 

De opening van het festival wordt dit jaar verzorgd door sKOOR 

Een club met enthousiaste leden met één gezamenlijke passie: Zingen! Kwaliteit met 
een grote 'G', dat is hun uitgangspunt. Want iets neerzetten dat klinkt als een klok is 
één, het moet natuurlijk wel gezellig zijn. Onder de bevlogen leiding van dirigent 
Carolien van der Hulst, brengen ze een aantal songs uit hun repertoire.  Wat ze ook 
zingen, ze zingen altijd met enthousiasme, en dat hoort en ziet u! sKoor bestaat uit 
ca. 30 leden en heeft Deurne als thuisbasis.  

 

PRIJSVRAAG VOOR KINDEREN 

 In de etalages van  Boekhandel Hub Berkers, Foka Deurne, Hema Deurne, Ijssalon 
Italia, Juwelier Van Hooff, Keurslagerij van Baars, Maxwell Deurne, Sound and Style , 
Van Rijssel en ’t Wijnhuis liggen één of meerdere woorden waarmee een slagzin 
gemaakt kan worden. Maak de zin en win! Deelnameformulieren kunnen opgehaald 
en weer ingeleverd worden bij bovengenoemde winkeliers. De prijswinnaars gaan op 
zondagmorgen om 11.15  naar een extra vertoning van NONO het zigzagkind in soos 
Asteffekan. 

FILMQUIZ Zondag 31/8 van 14.30- 1700 uur: Plein Vijf. 

Test je filmkennis! Doe mee aan de filmquiz in de brasserie van Plein Vijf en maak 
kans op de felbegeerde beker. Er kunnen nog teams ingeschrijven!! Aanmelden via 
info@nachtvanhetwittedoek.nl Een team bestaat uit maximaal 4 personen (minder 
mag natuurlijk). Geef de namen van de deelnemers en de naam van het team op en 
ga de sportieve strijd aan! Presentatie Perry van Berlo. 

DVD RUILBEURS: Zondag 31/8 van 13.00 uur tot 14.30 uur 

Uitgekeken op een film? Bezoek de dvd ruilbeurs. Ruilen mag verkopen niet. 
Maximale aantal 10 stuks. De ruilbeurs vindt plaats in de Brasserie van Plein 5. 

NO EXIT  
Op zondag om 14.30 uur draaien we een zeer bijzonder productie in de bibliotheek.  
 
Belangrijkste acteurs: Leerlingen groep 7/8 van 2014 van basisschool De Driehoek in 
Griendtsveen, Robert van Vegchel, Alfons Woudstra, Angela Alards, Sander 
Brugman, Bart van Vegchel, Henk Jansen e.v.a. Regisseur: Rob Smit 
 

Inhoud: Een streetmovie verfilmd naar een eigen, in workshop-verband gemaakt, 
verhaal van de schoolverlaters van basisschool De Driehoek uit Griendtsveen. 
Meester Robert van groep 8 heeft genoeg van zijn leerlingen die zich gedragen als 
eenlingen en alleen nog oog hebben voor hun computer, mobiel en eigen hobby. 
Om ze socialer te laten worden voordat ze in 2014 de stap naar de middelbare school 

file:///D:/Software/Internet/Tijdelijke%20internetbestanden/Content.Outlook/67UREWPQ/Nieuwsbrief%206%20-%2008-2014.docx
mailto:info@nachtvanhetwittedoek.nl


maken, organiseert hij een kamp in de Peel. Tijdens het kamp wordt Griendtsveen 
getroffen door een ramp met een trein. . . 

VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE  

De Nacht van het Witte Doek wordt jaarlijks georganiseerd door zo’n 40 vrijwilligers. 
Een van die vrijwilligers is Dirk Knijnenburg. Hij stelt zich zelf aan jullie voor. 

 
Ik ben Dirk Knijnenburg en ik ben sinds 2001 vrijwilliger bij de Nacht van het Witte 

Doek. In het dagelijks leven werk ik bij Oskomera op de afdeling Production 

Engineering. Mijn collega Louis vroeg destijds of ik interesse had om vrijwilliger te 

worden bij de Techniekgroep en daar had ik wel oren naar. Sindsdien help ik ieder 

jaar mee om samen met Art op basis van het jaarlijkse thema te bedenken hoe we 

het weekend aan zullen gaan kleden. Het bouwen van de objecten die we willen 

maken begint al gauw genoeg na de winter. Tot aan de zomervakantie hebben we 

de tijd om op regelmatige basis bij elkaar te komen op de werf waar we samen aan 

de slag gaan. Begin augustus plaatsen we de grote billboards langs de invalswegen 

van Deurne en worden de posters en flyers rondgebracht in Deurne en omstreken. 

In het laatste volle weekend van augustus is het dan zover, waar we allen aan 

voorbereid hebben, het Weekend. Vrijdag alle (gehuurde/gesponsorde) materialen 

ophalen en samen met de weekendvrijwilligers alle locaties inrichten om onze 

bezoekers te kunnen ontvangen voor de aftrap van een mooi filmweekend. 

 

WIST JE DAT…. 

 De onlangs overleden acteur Robin Williams tijdens ons festival te zien is in de 
film The Butler. 

 We al  bijna 200 likes hebben op Facebook?  Bezoek en deel pagina en like 
ons! 

 De etalagespeurtocht voor de kinderen nog loopt tot 20 augustus? 

 De Schatjes de felbegeerde filmquizbeker al bijna binnen denken te hebben? 

 We een paar geweldige sponsors hebben die het financiële gat, dat ontstond 
door het wegvallen van de bijdrage van het CCD, mee hebben helpen 
dichten? 

 

Volg ons op Facebook en Twitter  #wittedoek 

 

 

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

