
VIDEOCLUB ERSA  OP BEZOEK. 

Op 28 januari had de programmacommissie ERSA uitgenodigd, deze  
Videoclub uit Roosendaal is een hele actieve club binnen NB’80 , dus wij waren 
benieuwd naar het programma. 
Diny Smits heette hen welkom en hun Voorzitter Ruud Scheidel nam het woord 
over en vertelde het eea over hun programma wat ze mee hadden gebracht. Van de 
films die we te zien kregen waren de makers ook aanwezigen om de vragen te 
beantwoorden.  
Een van de activiteiten van de club dat ze een locatie opdracht krijgen, 
om een stad te bezoeken en daar een film over te maken. In het verleden ging de 
hele club tegelijk naar zo’n stad, maar tegenwoordig gaat ieder op eigen 
gelegenheid, wanneer het hem uitkomt, op bezoek in de aangewezen plaats. 

Zo zagen we deze avond een film over Middelburg, Antwerpen en 3 films over ’s-
Hertogenbosch wat erg herkenbaar was. 
In de film “Onze lieve Gerritje”was zelfs een van onze leden de Hoofdrolspeler nl 
Harry Zwanenberg. Hij vervulde deze rol met verve en het bevreemdde ons dat hij 
niet eerder door een van onze filmers als hoofdrol speler is gevraagd.  De rode 
draad was Zoete Lieve Gerritje en het was erg leuk om de tweespraak te volgen dus 
Harry en Lieve Gerritje.  

Den Bosch bouwt voort was een film over de nieuwe architectuur in Den Bosch en 
dan vooral achter het Station, waar een hele nieuwe wijk is gekomen ipv Industrie 
wat het eerst was. 
Ruud zelf had het water rondom Den Bosch belicht, dus de films belichtte een hele 
andere kant dan wat wij als Bosschenaar gewend zijn.  

Typ om een bijschrift in te voeren.



Ze hadden ook een slide show van foto’s meegebracht waar Betty Bloos zich in 
gespecialiseerd heeft . Wij zouden zeggen een AV productie. De slide show ging 
over Valencia. 
Verder kregen  we twee vakantie films te zien, een over een dorpje in Alaska nl 
Kartovik en een over Madeira. 
“Hoe Vlaams is Middelburg”was een mooie film met veel historie verteld door de 
Historische gids, en beeldig Antwerpen ging over een mooi Park genaamd 
Middelheim waar mooie kunstwerken te zien zijn en waar men de dag kan 
doorbrengen. 
Tegen half elf was de avond weer voorbij en Diny bedankte ERSA voor hun komst 
met de mooie films en wenste hen een goede reis huiswaarts.  

Tineke Neefs  




