
 
Nieuws uit het donker 666 
Afgelopen vrijdag kreeg bestuurslid Peter Dingenouts een telefoontje van z’n burgemeester 
Jac Klijs van Moerdijk. Die vertelde hem dat het koning Willem-Alexander had 
behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Natuurlijk 
hebben wij de voordracht van harte ondersteund en feliciteerden wij hem al met: 
 

Voor Peter 
 
Op de eerste plaats, Peter, feliciteren alle vrijwilligers van het 
filmtheater je met het feit dat het Zijne Koninklijke Hoogheid 
heeft behaagd….., nou ja met je lintje dus. 
 
Hier memoreren we natuurlijk alleen wat je voor Fanfare hebt 
betekend, maar we weten ook wel dat er nog veel meer is. 
 

Op dit moment herdenken we dat er al 30 jaar een filmtheater bestaat in 
Oudenbosch en dus weten we dat jij al tenminste 30 jaar veel plezier beleeft 
aan die zevende kunst, omdat je een trouwe bezoeker bent. 

 
Toen er in 2005 ‘perikelen’ ontstonden op onze eerste 
locatie begonnen jouw bestuurlijke inspanningen onmiddellijk en er 
bestond dan ook geen twijfel over, dat jij in het bestuur van de nieuwe 
stichting plaats moest nemen. Daar hoefde je niet lang over na te 
denken en je sprong met de hele groep vlotjes in het diepe.  
 

Nog steeds heb je zitting in de organisatie van het filmtheater en daar bedanken we zeer 
voor. Blijf ze vooral uitdelen: de complimentjes in de vorm van lieve mailtjes, die vrijwilligers 
van je ontvangen bij bijzondere prestaties of gebeurtenissen. 

 
Met veel plezier betrekken we ook 
Nel en jullie kinderen bij onze 
felicitaties. 
 

Namens bestuur, directie en alle andere 
vrijwilligers van Filmtheater Fanfare: 
Ad Uijtdewilligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Peter Dingenouts 
Peter (68) komt uit Standdaarbuiten en hij werd Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij was bestuurslid van bibliotheek Standdaarbuiten, Stichting 
Muziekschool en creatief centrum Oudenbosch en van de St. Antoniusschool in 
Standdaarbuiten. Ook was hij lid van de Cliëntenraad van het Roosendaalse en 
Bergse ziekenhuis en medeoprichter van Filmtheater Fanfare. Nu is hij onder 
andere nog gastheer van het Arboretum in Oudenbosch en bestuurslid van 
Filmtheater Fanfare. Klik hier voor het volledige overzicht. 
 

30 jaar filmtheater 34 
Al in het jaarverslag van 2006 staan Jo en Janus Machielse op de lijst van 
vrijwilligers. De schoonouders van Wilfried bezorgen nog steeds de post in 
Oudenbosch en zij houden nauwlettend in de gaten of de nieuwe 
programmafolder wel op tijd klaar is. 

- Bijzonder eervol in 2014 was natuurlijk de nominatie voor de 
Halderbergse Cultuurprijs. We moesten Rogier de Pijper als 
winnaar weliswaar voor laten gaan, maar we namen sportief 
genoegen met de troostprijs. 
- Opvallende winnaar van de Fanfarepoll 2014 was de klassieker 
Paris Texas (9,21) van Wim Wenders, die we in 1995(!) ook al eens 
naar Oudenbosch haalden in het kader van ‘100 jaar Cinema’. 

- Distributeur Lumière maakte het mogelijk om een Filmzondag te 
organiseren in Brasserie Tivoli waarop Brasserie Romantiek (8,36) werd 
vertoond, een film die in Nederland niet uitgebracht was. Wel kreeg hij 
later een Nederlandse remake. 
- Hoog tijd om u in dit verslag voor te stellen aan Arie 

Onnink en Bas Vroeijenstijn. De eerste bent u al een paar keer 
tegengekomen, Bas is onze webmaster. In 2014 nam hij die klus over 
van Gaston de Gooijer en in 2015 heeft hij een geheel nieuwe website 
gebouwd, waaraan nog steeds wordt aangevuld en uitgebreid.  
- De nieuwbouw bij het Markland College vorderde ondertussen gestaag 
en we laten u weer even meekijken: 

 
De ingebruikneming van en verhuizing naar de Utopiazaal werd voorbereid, maar eerst nóg 
maar enkele bouwplaatjes: 

 

Op de tweede foto staat links Bob Sol, die we veel dank zijn verschuldigd. Hij had zich 
eerder al aangesloten bij de Jeugdfilmploeg maar met name bij de aanschaf van het 
elektrisch oprolbaar filmdoek heeft hij erg mooie oplossingen voor de school en het 
filmtheater mogelijk gemaakt. N.B. Er moest op het laatste moment nog een speciale 
draagbalk worden aangebracht om het enorme ding hangend te krijgen. 
 

Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.               28 april 2020. 
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https://www.internetbode.nl/regio/moerdijk/313323/dit-zijn-de-vijftien-gedecoreerden-in-de-gemeente-moerdijk
https://www.bndestem.nl/moerdijk/lintjesregen-moerdijk-is-15-gedecoreerden-rijker~adb1627d/169772450/

