MIDDEN IN DE SAMENLEVING

ROTARY GULPEN-VAALS

Film met
goed gevoel
Vanaf september kunnen filmliefhebbers weer hun
hart ophalen aan de mooiste films in het prachtige
decor van Kloosterbibliotheek Wittem. Een initiatief
van Rotary Gulpen-Vaals.
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‘

Bijdragen aan de samenleving en iets doen
voor de gemeenschap. Dat is onze bestaansreden’, vertelt Eric van Ewijk. ‘Elk jaar weer
kiezen wij goede doelen die op onze aandacht en onze bijdrage mogen rekenen. Om geld
in te zamelen voor die doelen, organiseren wij
tal van activiteiten waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan de gekozen doelen.'

DICHTBIJ HUIS EN IETSJE VERDER
WEG 'Zorgen wij het ene jaar voor mooie kerststukken in de verzorgingshuizen in onze regio,
de andere keer kopen we een speciaal op maat
gemaakte elektrische fiets waarmee begeleiders
fietstochten kunnen maken met lichamelijk gehandicapte kindjes. Maar zo dragen we ook bij
aan een brandweerauto voor een gemeenschap
in Kosovo. Dichtbij huis en iets verder weg.'

MOOI DECOR VOOR FILM ‘De Heuvelland Cinema is zo’n activiteit waarmee we geld
inzamelen voor één van onze doelen. In 2009

ontstond het idee bij enkele filmliefhebbers in
onze club', vervolgt John Curvers 'Om een
mooie, bijzondere film te zien - niet zijnde de
Hollywood blockbusters - moet je al gauw naar
Maastricht, Heerlen of Sittard. “We halen het
filmhuis naar het Heuvelland”, was toen de gedachte! Al gauw kwamen we terecht bij Kloosterbibliotheek Wittem; een sfeervolle locatie,
centraal in het Heuvelland, met voldoende parkeergelegenheid en de mogelijkheid om voor of
na de film een smakelijk Gerardus-biertje te
drinken. Inmiddels zijn we bij de negende editie.
Eén keer per maand is het zondagavond filmavond.’

MET ZORG GESELECTEERD Bernadette
Franssen: ‘Voor de samenstelling van het programma houden we onze ogen en oren goed
open, volgen we de internationale film- en documentairefestivals en houden we rekening met
de smaak van ons publiek; na 9 seizoenen kennen we die wel een beetje. De formule slaat aan.

De filmcommissie in de
Kloosterbibliotheek,
v.l.n.r.: John Curvers, Bernadette Franssen en Eric
van Ewijk.

ROTARY
De Rotary is een wereldwijde service-organisatie met 5000 "kringen" in de wereld; Rotary Gulpen-Vaals is
er één van. De kring
zet zich in haar nabije
omgeving en wereldwijd in om de wereld
een stukje beter te maken. Niet voor niets is
de lijfspreuk: ‘Service
above self: als lid van
de Rotary moet je bereid zijn iets van jezelf
te geven, je moet
dienstbaar zijn aan de
samenleving.

CULTUREEL ERFGOED PROFITEERT
MEE John: ‘Door te kiezen voor de kloosterbi-

stuk pareltjes die nu op de agenda staan. “Manchester by the Sea” en “Demain tout commence”
bijvoorbeeld, allebei erg mooi.' De prijs voor een
los ticket bedraagt € 12,50. Het is ook mogelijk
om Vriend van de Heuvelland Cinema te worden; vrienden betalen slechts € 80 voor het hele
seizoen, voor 8 tickets. Die tickets zijn vrij in te
delen; of je komt 8 keer in je eentje naar de film
of je komt met 4 vrienden naar 2 films. Alles
kan. 'Het is overigens altijd raadzaam vooraf een
plekje te reserveren. We houden mensen op de
hoogte via onze website, onze nieuwsbrief en
via Facebook. Iedereen is welkom', besluit de
filmcommissie.

bliotheek dragen we daarnaast bij aan het in
stand houden van een waardevol stuk cultureel
erfgoed. Een bijkomstigheid waar we blij mee
zijn. Een avondje Heuvelland Cinema zorgt dus
voor een goed gevoel in meerdere opzichten.’

De geplande data tot eind 2017: 3 september, 22 oktober, 19 november en 3 december.

Elke keer mogen we zo’n 100 bezoekers verwelkomen in die prachtige bieb. Je hebt echt een
bijzondere avond. Naast het feit dat je een
mooie film ziet, draag je bij aan het goede doel.
De inkomsten van de Heuvelland Cinema komen
ten goede aan de Voedselbank Limburg-Zuid en
de bouw van een school in Uganda. Het blijkt
ook keer op keer een ontmoetingsplaats te zijn.
Oude vrienden en bekenden lopen zich bij de
Heuvelland Cinema weer onverwacht tegen het
lijf. Erg gezellig!’

RESERVEER JE PLEK ‘Het zijn stuk voor

Heuvelland Cinema heeft een mooie aanbieding voor leden van onze bank. Kijk op pagina
38.

WWW.HEUVELLAND
CINEMA.NL

