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            OOK DAT MAKEN SHOTTERS 10 JANUARI 
          

             Voor deze avond had Harry Zwanenberg een programma gemaakt en hij presenteerde 
ook deze avond. Er stonden 18 films op het programma dus maar gauw begonnen. 

             De eerste film was van Leo van de Veerdonk “Welzijn de Meijerij”en ging over een 
werkplaats waar vrijwilligers werken aan projecten. Zij werken veel met gebruikte 
materialen, er stonden allerlei machines in de werkplaats, draaibanken, zaag machine’s. 
De Gemeente Schijndel heeK deze werkplaats opgezet. Leo is ook een van de 
vrijwilligers en het was een mooie film waar we goed te zien kregen wat de mensen daar 
deden. “Modeshow” is ook een film van een vrijwilliger Henk Dillen , deze werkt in WZC 
de Noorderkroon en daar was een bruidsjurken mode show georganiseerd. De 
vrijwilligers en verzorgers liepen op de Cakwalk meestal in dr eigen trouwjurk. Het was 
mooi om te zien hoe de ouderen genoten en Henk had het mooi geregistreerd .  

            De derde film was van Herman Peeren “Kanaalpark de Promo” Ieder jaar is er een dag 
van het Kanaalpark, een natuurgebied ontstaan aan het Maximakanaal. Herman liet 
diverse mensen aan het woord die daar als vrijwilliger werken, maar ook de 
parkwachters liet hij aan het woord, en deze vertelde over het mooie natuur gebied. Een 
mooie film en direct op het onderwerp. De volgende film van Herman “Joods Museum 
Berlijn”was een indruk wekkende film van 3 minuten  met de eenvoud van het beeld 
gemaakt, voor de muziek was dragend en de boodschap was kei hard. 

            ´The first 24 hours of…” van Robert Vissers ging over zijn 1e kleinkind een mooi          
document voor later . “Corona \jd” is een film van |Adri Timmersmans en ging over een 
verjaardag van een meisje dat op een koetsje werd rond gereden lang familie en 
vrienden, en zo de cadeaus in ontvangst nam. Leuk idee in corona\jd. Ari had nog een 
film bij zich, “Veteranen dag “ deze was in Brakel en ging over het onthullen van een 
bord met informa\e over een gecrasht vliegtuig in de Bommelerwaard. “Natuur en 
Landbouw”was ook een film van Adri en ging over het gebied Tielerwaard en 
Culmeborger  waard.  Een PR filmpje vlot gemonteerd. 

           
             Jan Verburgh had een film bij zich “Mijn dochter haar bedrijf” en ging over het voor 

bereiden van een foto shoot. Er was veel oog voor de droogbloemen en mooie 
aankleding door het bedrijf Green CraKs, zo hee_e het bedrijf van zijn dochters. 

             De 10e film was ook van Jan, “Peelrandbreuk”. Dit is een proef filmpje over deze peel 
breuk die door Brabant loopt , deze opnames waren in het Peel gebied. 

             Tiny Vermeer “Vragen voor jou”was een opdracht film over de zusters Franciscanen van 
Oirschot, Tiny had deze nog paar zusters van hoge leeKijd gevraagd wat de betekenis 
van hun leven was geweest, in het klooster of in de missie. Een mooi document voor de 
zusters. 

                                 



             Peter Hendriks had een film gemaakt over Heusden, een mooie wandeling door 
Heusden met veel informa\e, een wedstrijd film volgens de aanwezigen, Peter zei dat hij 
de film te lang vind en moet er nog veel in snijden , we zijn benieuwd.  

             Als 13e film en laatste draaide Peter nog een film “Klokkenbouwers”deze ging over een 
hobby club die in een werkplaats klokken restaureren, zowel het hout werk als het 
uurwerk. Goed in beeld gebracht door Peter. 

             De rest van de films krijgen op een volgende avond “Ook dat maken sho_ers” te zien. 
             Er ligt nog genoeg op de plank bij de Sho_ers blijkt uit deze volle avond. 

            Tineke Neefs 


