
Henk Elhorst bestuurt zijn boot voor de filmopnamen van
Altes is Familie. Thijs Homer zit op de steiger.
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'Gek hoor. 0peens lopen 0arice tran
Houten en Thiis R0mer doorie tuin'
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KOCKENGEN . Brasserie Eiland in
het Weiland in Kockengen vormde
afgelopen maandag het decor voor
de slotscdne van de flmAlles is Fa-
milie, de opvolger van de kassakra-
ker Alles is Liefde. Kok Henk El-
horst: ,,Wel gek hoor. Opeens lopen
Carice van Houten en Thijs Romer
door je tuin."

Regisseur Joram Liirsen: ,,We
zochten een idyllisch plekje voor het
einde van de film. Een van de men-
sen van mijn crew was hier vorige
week om te eten; meteen v.erliefd op
deze betoverende locatie. De knoop
was snel doorgehakt."

Hannie en Henk Elhorst, de eige-
naren van de brasserie, zijn bere-
trots dat'hun eiland' is uitverkoren
voor deze topfilm. Hannie: ,Van de
opnamen die hier worden gemaakq

blijft maar liefst twee minuten aan
speelfllm over."

Henk vertelt dat het Eiland in het
Weiland eerder het decor is geweest
van een speelfilm. ,,Maar toen
woonden wij hier nog niet. Het was
een korte speelfllm - De lllusinnist -
met Freek de Jonge.

BOERENZWALUWEN
Thijs Rdmer zegt dat hij op zijn plek
is in dit oer-Hollandse landschap.
,,Hier hou ik van. De luchten, het
wuivende riet en de boerenzwalu-
wen die over het water scheren. Het
is echt prettig om hier te vertoeven.
Ikkende Kockengen niet, maar deze
fllmlocatie is een aangename ont-
dekking. Ik kom met mijn geliefde
hier zeker nog een keer terug om te
eten."

En dan de film zelf, waarin Carice

van Houten, Thijs Rrimer en Benja
Bruijning de hoofdrollen vertolken.
Het steigertje voor het woonhuis
van Henk en Hanny is voor de slot-
scdne uiWerkozen, maar over de
plot - waarin Romer de echtgenoot
van Van Houten speelt - mag,niet te
veel worden verteld. Thijs Riimer:
,,Het is een romantisch moment,
laten we het daar bij houden!"

Voor het ultieme shot is wel een
ondergaande zon nodig. De Kocken-
gense polder is de crew welgezind.
Mak voordat de zon achter de hori-
zon verdwijnt, breekt hij door de
wolkenbrij en zet hij het Eiland in
het Weiland in de spotlights.

De fllm Alles is Familie - onder
andeie gesponsord door het AD -
gaat 19 november in premidre en is
twee dagen later te zien in de bio-
scoop.
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