
 
 

 
Nieuws uit het donker 115 
Omdat we weten, dat de vakantieperiode niet voor iedereen is verlopen, zoals tevoren was 
verwacht en gehoopt, vragen we een beetje voorzichtig of iedereen de draad van het 
gewone leven weer heeft opgepikt. Zelf hebben we een fijne rustperiode achter de rug, op 
reis niet aan film gedacht en er ook geen gezien (we waren ook maar maximaal 2 weken 
weg, dus dat ging net) maar thuis de achterstand weer ingehaald. 
 
Site 
Webmaster Gaston de Gooijer is dermate aan de beterende hand, dat hij in staat was om de 
site weer helemaal te updaten. Bedankt Ton en heel veel succes bij het verdere 
genezingsproces; je moet wel een lange adem hebben en laat dat nou net het probleem zijn. 
 
Proficiat 
Morgen (woensdag) viert Dian haar 25-jarig ambtsjubileum met voor de kinderen (natuurlijk) 
een film in De Vossenberg. U bedenkt zelf maar in welke hoedanigheid deze woorden hier 
worden opgeschreven, maar naar we aannemen namens u allen wensen we haar en het 
team van De Mariaschool een bijzondere en leuke dag. 
 
Geslaagd 
In nieuwsbrief 112 hebben we ze al genoemd: Paul van den Broek, Niek de Bruijn, 
Jeroen Soethoudt en Patrick Wijnings, omdat zij geslaagd waren voor hun examen 
VWO. Aan het eind van het schooljaar kregen zij bij de diploma-uitreiking een extra 
pluim uitgereikt door Ad, die behalve een filmhamster (uit de reclame van vorig jaar 
van ’s lands grootste kruidenier; níet op de foto) ook een bioscoopbon kregen uitgereikt als 
bedankje voor hun bewezen diensten voor Het Markland College en het filmtheater. 
 
De film van donderdag 21 augustus:  Happy-go-lucky   20.15 uur  

Om u op een niet al te zwaarmoedige manier welkom te heten na de 
zomervakantie moest het een vrolijke film worden. Vanaf de eerste minuten met 
Poppy, de alleenstaande, maar immer vrolijke basisschoollerares, voel je al aan 
dat dat wel goedkomt vanavond. Is dat echt een film van de onlangs 65 
geworden somberaar Mike Leigh? Jazeker! 
 

We trekken een paar dagen op met Poppy en al snel is duidelijk dat we Poppy in onze armen 
moeten sluiten: als haar fiets gestolen is, moet daarover niet getreurd worden (al had ze 
graag afscheid genomen) en is zo’n voorval eerder een mooie gelegenheid om eindelijk eens 
autorijles te nemen. Maar Poppy’s optimistische kijk op de wereld botst onmiddellijk met de 
immer zuchtende rijleraar Scott. 
 
Ook al zit er in de film hier en daar een serieuze ondertoon, het samenspel met de vrolijkheid 
van Poppy levert een mooie openingsfilm op. Voor een gezond evenwicht dus ná Vera Drake 
(2004). Weet u nog: over de huisvrouw die in het geheim en goedbedoeld abortussen 
uitvoert in het Engeland in de jaren vijftig; goed voor een Oscarnominatie voor beste film. 
 
“We leven mee omdat het allemaal zo echt voelt.” (Telegraaf) “…licht, maar evengoed 
ernstig…” (Trouw) 
 
Groot-Brittannië 2008. Regie: Mike Leigh. Duur: 118’. Met: Sally Hawkins, Alexis Zegerman, 
Andrea Riseborough e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  19 augustus 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
 


