
CineLOVA Laat Zien 2020 
Uitzendschema en filmbeschrijvingen  

 
Zondag 3 januari 2021 | 9.00-00.00 uur | L1 TV 
 
BLOK 1 (9.00-13.00 uur) 
 
Wie niet weg is, is gezien 
Laurent Beckers | 3.59 minuten | fictie 
Je weet maar nooit met die gekke opa van ons! 
 
De Inktlap 
Jef Caelen | 20.50 minuten | fictie 
Na een confrontatie met zijn oude schoolmeester gaat Stefan tot actie over… 

● Zilver categorie fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Beste actrice (Bea de Groote) - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Gezonken modder 
Bea de Groote | NON-FICTIE, 29.58 minuten | fictie 
Een dochter komt in het reine met haar moeder. 
 
Het loopt gesmeerd 
Gérard Koenen| 22.50 minuten | fictie 
Perikelen in en rond het verzorgingstehuis Emmaus, waar het bestuur het ervan neemt, en 
het tehuis in zwaar weer komt. Door een nieuwe directeur aan te stellen lukt het warempel 
uit de malaise te komen, althans... 
 
Is het nog leuk om veeboer te zijn? 
Pieter Kiewied | NON-FICTIE, 6.45 minuten | non-fictie 
Naar aanleiding van problemen die boeren ondervinden door de politieke regels ging ik eens 
kijken op een melkveehouderij in mijn woonplaats Bree. Niet zozeer om over die 
beperkingen te praten (niet iedere boer laat zich daar graag voor camera over uit) maar om 
te zien hoe het er op zo een bedrijf aan toe gaat. Wat de boer allemaal moet doen om ons 
dat glaasje melk te laten drinken. 
 
Bid, bad, geboden 
Henk Kroese | 29.46 minuten | non-fictie 
Het klooster in Wittem wordt verkocht. Wat doet dat met de bewoners (die ook na de 
verkoop in het klooster willen blijven wonen), bezoekers en omwonenden? Wat gebeurt er 
eigenlijk allemaal in het karakteristieke gebouw? De maker van deze documentaire was de 
laatste vier maanden vóór de verkoop vrijwel dagelijks in het klooster te vinden en was 
onder de indruk van de dynamiek in dit gebouw dat religieuze activiteiten combineert met 
kwalitatief hoogstaande culturele evenementen. 
 

 
 

 
 
 
 



CineLOVA Laat Zien 2020 
Uitzendschema en filmbeschrijvingen  

 
Niet zonder slag of stoot 
Daniël Beckers | 19.56 minuten | non-fictie 
Xavier Köhlen werd op jonge leeftijd Europees kampioen karate. Hij behaalde in het boksen 
maar liefst vier maal de Nederlandse titel in de hoogste amateurklasse en is onlangs 
profbokser geworden. In de tussentijd rondde hij ook nog eens een universitaire studie af, 
Master in Fiscaal Recht. In deze film zien we zijn successen maar ook dat het verlies van 
zijn eerste bokstrainer en beste vriend, John Huiveneers, iets dat nog steeds moeilijk te 
accepteren is. 

● Laureaat voor beste film - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Opstreek afstreek 
Jos Rosenboom | | 21.05 minuten | fictie 
Het maken van keuzes beïnvloed je leven soms meer dan je lief is. 
 
Leumolen in Nunhem 
Frits Wehrens & Theo Janssen | 8.41 minuten | non-fictie 
Diep verscholen in de bossen van Nunhem ligt de Leumolen. Het is de enige watermolen in 
Nederland die koren en olie maalt onder één dak. 
 
Over mijn lijk 
Peter & Ineke Brouwers | 17.44 minuten | fictie 
Een Hemels avontuur… 

● Goud categorie fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Beste acteur (Frans Novak) - Limburgse Filmdagen 2020 
● Beste camerawerk (Patrick Brouwers - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Wild Tanzania: circle of life 
Magda Verbist | 16.23 minuten | non-fictie 
De strijd van het bestaan en de eeuwige dans der seizoenen in de graslanden en savannes 
van Tanzania. 

● Brons categorie non-fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Een hommage aan 25 kunstenaars 
Michel Maassen | 17.10 minuten | non-fictie 
Vijfentwintig kunstenaars exposeren in Eben Emael in 2019 - 2020. Zij doen een vaak grote 
inspanning hun werk naar de locatie te vervoeren en e.e.a. te installeren en doen dit alles 
pro deo. Dit is de reden dat wij voor hen een video hebben gemaakt als herinnering en blijk 
van waardering. 
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Gambia 
Jim Evelein | 7.50 minuten | vakantie-impressie 
Zee, strand en... veel mensen. 

● Brons categorie vakantie-impressies - Limburgse Filmdagen 2020 
 
‘Dát kán ik ok’ 
Arie Stas & Gérard Koenen | 14.29 minuten | non-fictie 
Chris Winkelmolen is varkensverzorger van beroep. Toen zijn kinderen nog klein waren had 
Chris vaker gezegd dat hij best zelf een kinderboek kon schrijven en dat ook ooit zou doen. 
Na de geboorte van zijn kleinkind wordt hij aan zijn woorden herinnerd. Rode lijn in het 
gefilmde portret is de ambitie van Chris om dat kinderboek te schrijven. 

● Zilver categorie non-fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
 
 
BLOK 2 (13.25 - 15.25) 
 
Marjan 
Leo Baeten & Henk Teunissen | 23.29 minuten | fictie 
Na twintig jaar ontmoet een jonge vrouw haar jeugdliefde weer en vertelt hem waarom ze 
een einde aan hun relatie maakte. 

● Nominatie – NOVA Filmfestival 
 
Sicilië volgens Joseph Haardosch 
Jef Caelen | 10.01 minuten | vakantie-impressie 
Joseph Haardosch geeft zijn eigen zicht op Sicilië. 

● Goud categorie vakantie-impressies - Limburgse Filmdagen 2020 
 
Donker Horst 
Gérard Koenen & Arie Stas | 28.52 minuten | non-fictie 
Documentaire over een gecompliceerd evenement in het kader van het 800 jarig bestaan 
van Horst, waar voor drie avonden en nachten het licht uit moet in centrum van Horst.  
 
Stadsweide Roermond 
Pierre Drenthen | 19.20 minuten | non-fictie 
Na de herinrichting van de eeuwenoude Stadsweide van Roermond heeft natuurontwikkeling 
een waterrijk en dynamisch rivierlandschap opgeleverd.  
 
Van stalletje naar stal  
Leo Baeten | 19.42 minuten | non-fictie 
De geschiedenis van de kerststal.  
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Ellen 
Jo Giffin | 14.26 minuten | fictie 
Over verliefdheid, kiezen en taboes. 

● Nominatie – NOVA Filmfestival 
 
Dierenleed 
Con Soeters | 1.20 minuten | non-fictie 
Het dierenleed van een schaap. 
 
 
BLOK 3 (15.30 - 15.56) 
 
Het Beste 
Jef Caelen | 11.54 minuten | fictie 
Wie heeft uiteindelijk invloed op de toekomst van Sadr? 

● Brons categorie fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Een wandeling door Brice Canyon 
Ruud Steen | 10.52 minuten | vakantie-impressie 
Een wandeling door unieke rotsformaties in Bryce Canyon in Utah. 
 
Pietertje wil pudding 
Schra Rijkx | 0.59 minuten | fictie 
Pieterje wil geen boterham, nee hij wil pudding! 
 
Slaap zacht... 
Daniël Beckers | 00:53 | fictie 
Iris vraagt haar moeder om haar in te stoppen… Maar dat is niet alles wat ze vraagt. 
 
 
BLOK 4 (16.00 - 16.55) 
 
Brugge, waar de romantiek woont 
Pieter Kiewied | 7.54 minuten | vakantie-impressie 
Tijdens onze stedentrip door België in 2019 deden wij ook Brugge aan. Een prachtige stad 
om te bezoeken maar ook om er te filmen en/of fotograferen.We bleven hier maar een paar 
dagen maar net genoeg om er een beeldverslag van te maken. Omdat ik onder de vakantie 
niet met een statief wil rondzeulen staan de beelden niet altijd als een huis maar dat hoort 
wel een beetje bij een vakantiefilm.  

● Zilver categorie vakantie-impressies - Limburgse Filmdagen 2020 
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Overleven 
Jo Giffin | 10.04 | fictie 
Hoe lang nog, dokter? 

● Nominatie – NOVA Filmfestival 
 
De gedroomde bruid 
Frans van den Waarsenburg | 6.11 minuten | fictie 
We zijn getuige van een bijzondere huwelijksvoltrekking... 
 
Over mijn lijk 
Peter & Ineke Brouwers | 17.44 minuten | fictie 
Een Hemels avontuur. 

● Goud categorie fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Beste acteur (Frans Novak) - Limburgse Filmdagen 2020 
● Beste camerawerk (Patrick Brouwers - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Elektra 
Christien den Boer | 0.58 minuten | fictie 
Het hondje Kiki is wel heel nieuwsgierig wat het baasje allemaal doet!  
 
Can I find you 
Francisca Boschma | 10.24 minuten | fictie 
De juiste plek op het goede moment in de hoop dat... 
 
 
BLOK 5 (17.00 - 17.09) 
 
Colt Kees 
Filmclub ‘t Lenske Sevenum | 8.13 minuten | fictie 
I.C.O-film met het thema: Griezelen. Grafdelver Jan wordt tijdens zijn werk geconfronteerd 
met zijn oud werkgever die rammelde van de honger. 
 
 
BLOK 6 (17.14 - 17.26) 
 
Een hele lange weg 
Hub Boyens | 10.24 minuten | non-fictie 
Jos heeft door haar hypersensiviteit een hele moeilijke jeugd doorgemaakt. Daarna begint 
een lange zoektocht naar haar identiteit en authenticiteit. 
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BLOK 7 (18.00 - 18.26) 
 
Colmars-les-Alpes 
Ruud Steen | 4.10 minuten | vakantie-impressie 
Een portret van een dorpje in de Pyreneeën. 
 
De Jonge Ridders 
Filmclub Videoom | 6.10 minuten | fictie 
De jonge ridders verdedigen hun burcht tegen indringers. 
 
De Sigaret 
Frans Vangronsveld | 3.17 minuten | fictie 
Verfilmd gedicht van Luc Clerinx. 
 
Leh - Ladakh 
Frans Vangronsveld | 8.25 minuten | vakantie-impressie 
Dagelijks leven in het landelijk provinciestadje in India. 
 
Vakantie in Clervaux 
Schra Rijkx | 3.05 minuten | vakantie-impressie 
Vakantie impressie Clervaux en Luxemburg 2018. 
 
 
BLOK 8 (19.00 - 19.09) 
 
Leumolen in Nunhem 
Frits Wehrens & Theo Janssen | 8.41 minuten | non-fictie 
Diep verscholen in de bossen van Nunhem ligt de Leumolen. Het is de enige watermolen in 
Nederland die koren en olie maalt onder één dak. 
 
 
BLOK 9 (19.13 - 19.26) 
 
Het Beste 
Jef Caelen | 11.54 minuten | fictie 
Wie heeft uiteindelijk invloed op de toekomst van Sadr? 

● Brons categorie fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
 
BLOK 10 (20.21 - 20.24) 
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Dierenleed 
Con Soeters | 1.20 minuten | non-fictie 
Het dierenleed van een schaap. 
 
Elektra 
Christien den Boer | 0.58 minuten | fictie 
Het hondje Kiki is wel heel nieuwsgierig wat het baasje allemaal doet!  
 
Slaap zacht... 
Daniël Beckers | 00:53 | fictie 
Iris vraagt haar moeder om haar in te stoppen… Maar dat is niet alles wat ze vraagt. 
 
 
BLOK 11 (21.00 - 21.26) 
 
Mergel ondergronds  
Wim Kneepkens | 14.40 minuten | non-fictie 
Een documentaire over de geschiedenis en het vrijwilligerswerk in de mergelgroeven van 
Zuid- Limburg. 
 
Een wandeling door Brice Canyon 
Ruud Steen | 10.52 minuten | vakantie-impressie 
Een wandeling door unieke rotsformaties in Bryce Canyon in Utah. 
 
 
BLOK 12 (22.00 - 22.09) 
 
Wie niet weg is, is gezien 
Laurent Beckers | 3.59 minuten | fictie 
Je weet maar nooit met die gekke opa van ons! 
 
Colmars-les-Alpes 
Ruud Steen | 4.10 minuten | vakantie impressie 
Een portret van een dorpje in de Pyreneeën. 
 
 
BLOK 13 (22.13 - 22.26) 
 
Dierenleed 
Con Soeters | 1.20 minuten | non-fictie 
Het dierenleed van een schaap. 
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De Sigaret 
Frans Vangronsveld | 3.17 minuten | fictie 
Verfilmd gedicht van Luc Clerinx 
 
Colt Kees 
Filmclub ‘t Lenske Sevenum | 8.13 minuten | fictie 
I.C.O-film met het thema: Griezelen. Grafdelver Jan wordt tijdens zijn werk geconfronteerd 
met zijn oud werkgever die rammelde van de honger. 
 
 
BLOK 14 (23.00 - 23.55) 
 
De Inktlap 
Jef Caelen | 20.50 minuten | fictie 
Na een confrontatie met zijn oude schoolmeester gaat Stefan tot actie over… 

● Zilver categorie fictie - Limburgse Filmdagen 2020 
● Beste actrice (Bea de Groote) - Limburgse Filmdagen 2020 
● Nominatie – NOVA Filmfestival 

 
Bid, bad, geboden 
Henk Kroese | 29.46 minuten | non-fictie 
Het klooster in Wittem wordt verkocht. Wat doet dat met de bewoners (die ook na de 
verkoop in het klooster willen blijven wonen), bezoekers en omwonenden? Wat gebeurt er 
eigenlijk allemaal in het karakteristieke gebouw? De maker van deze documentaire was de 
laatste vier maanden vóór de verkoop vrijwel dagelijks in het klooster te vinden en was 
onder de indruk van de dynamiek in dit gebouw dat religieuze activiteiten combineert met 
kwalitatief hoogstaande culturele evenementen. 
 
Vakantie in Clervaux 
Schra Rijkx | 3.05 minuten | vakantie-impressie 
Vakantie impressie Clervaux en Luxemburg 2018. 
 
Slaap zacht... 
Daniël Beckers | 00:53 | fictie 
Iris vraagt haar moeder om haar in te stoppen… Maar dat is niet alles wat ze vraagt. 
 
Toelichting: 

- Limburgse Filmdagen: het jaarlijkse amateurfilmfestival van Limburg, georganiseerd door 
CineLOVA 

- NOVA Filmfestival: het jaarlijkse amateurfilmfestival van Nederland, georganiseerd door de 
Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA) 

- Inter Club Ontmoeting (ICO): Jaarlijks evenement voor Limburgse clubfilms, georganiseerd 
door CineLOVA 

 
 

 
 
 
 


