-(.. ,- :) - IU

Dorpsfilm Pesse is -;
feest van herkenning
bij sportverenigingen als de
biljartclub en SV Pesse, de
twee basisscholen en de
PESSE - Na een jaar lang filmen gaat de Dorpsfilm Pes- kerk. Ze filmden bij indoorse op 31 maart in première. cross, armworstelen, de verAlledaagse en speciale acti- kiezing van Pessenaar van
viteiten en talloze Pessena- het Jaar, de fietsvierdaagse,
ren zijn straks te zien op het het Pesserfeest, het muziek. weekend, de Tractortoerwitte doek.
Henri Spijkerman kwam tocht en nog veel meer. Ook
in 2016 op het idee om Pesse de straten en de omgeving
een jaar lang op beeld vast te van het dorp werden vastgeleggen. Hij had video's van legd. 'Ik heb een klein voorandere plaatsen gezien en stukje gezien en vooral de
vond dat zijn dorp niet ach- beelden met de drone zijn
ter kon blijven. Bij de Sme- erg mooi geworden; vertelt
derijverkiezing kreeg het Woltinge. 'De film duurt een
idee de meeste stemmen en uur en een kwartier, maar
er kwam een budget van had ook wel drie uur kun2250 euro vrij om de film te nen duren. Er is het afgelomaken. 'Mensen waren erg pen jaar veel gebeurd in ons
enthousiast over het plan. dorp. Het was een uitdaging
Het is uniek om het dorpsle- om twaalf maanden in één
ven in beeld te brengen. film te vangen, maar de uitVoor de toekomst is het van komst is iets om trots op te
onschatbare waarde; zegt zijn. Als mensen nog meer
Jan Woltinge, die samen met willen zien, brengen we moSpijkerman en drie anderen gelijk later Dvd's met extra
in de filmcommissie zat. materiaal uit:
'Doordat iemand van 20 en
De dorpsfilm wordt op 31
. ., iemand van 83 ook mee- maart om 14.00 en 20.00 uur
werkten, kwamen er uiteen- vertoond in De Wenning,
lopende ideeën. Jongeren waar nu kaartjes te halen
weten niet wat een bejaarde zijn. De zaal· biedt ruimte
ï op een middag doet, maar
aan driehonderd mensen.
n via de camera krijgen ze een Bij veel belangstelling -is er
11
mooi inkijkje in elkaars le- een mogelijkheid tot een
derde
'Mensen
ven:
... presentatie.
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