
                Verslag Video avond Brabants Erfgoed 

Op de laatste club avond van het seizoen stond Brabants erfgoed op het 
programma, helaas waren daar maar weinig films over aangeleverd. 
Toch had Harry Zwanenberg een leuk programmatjes in elkaar gezet, 
mede door de stoom locomotief filmpjes, welke waren gemaakt in het 
najaar van een bezoek van een stoom locomotief aan Den Bosch. 

Als eerste kregen we een filmpje te zien van Ton Lunenburg “Van akker 
tot Bakker”. 
Deze was gemaakt door de KBO uit Dinther ivm 60 jarig bestaan. Ton 
Had deze film gemonteerd en we kregen te zien hoe in de loop der jaren 
op diverse manieren het koren van het land werd gemaaid tot aan de 
molen en de bakkerij waar het meel verwerkt wordt. 

Jan Verburg had een korte film over de restauratie van de kerk in Geffen 
“Een moment voor ons Monument” deze film was aangevuld met foto’s en 
oud film materiaal.. 

Jan Hendriks had twee filmpjes een ging over de bouw van “de 
Zwaan”een molen in Vinkel waar Jan , samen met Joop Neefs, al een 
aantal jaren de bouw van deze molen door vrijwilligers in Vinkel volgt,  
En de andere film ging over het herstel van de paraplu Hooimijt in 
Berlicum, welke vroeger werd gebruikt.  

Na de pauze kregen we enkele filmpjes van de stoom locomotief te zien . 
In het najaar door 7 filmers gefilmd. De stoom trein ging op en neer tussen 
Den Bosch en Eindhoven.  
Henk Dillen “ Stoom leeft”,deze had er een uitgebreide documentaire van 
gemaakt door ook de Machinist te interviewen, deze vertelde over de 
historie en de werking van de stoom locomotief. 
 Harry Zwanenberg “Terug in de tijd”, Jan Hendriks “Stoomtrein”en 
Gerard Willemsen “Stoom “ 
Dit was de laatste clubavond en we hopen volgend seizoen weer vele 
mooie films gemaakt door Shotters op het scherm te zien. 
    Tineke Neefs. 




