Verslag van de clubavond van 14 oktober 2021
Nico opent de avond. Daarna neemt Riet het programma over.
Het onderwerp vanavond is: Filmpjes van het Leefgoed De Olifant. Deze films
worden gedraaid en daarna besproken met de aanwezige leden.
1. Joyce Hendriksen heeft een film gemaakt in de steenoven, die is omgebouwd

tot huis. Toen het leeg stond, kregen zij en haar man toestemming om er te
filmen. Er werd o.a. verteld, hoe de ombouw is gedaan. Ook zien we een
stukje uit een film van 1937 over de geschiedenis van de steenoven. Ook is er
binnen in het huis gefilmd. Een mooie blik op dit monument.

2. Jan van der Arend heeft in samenwerking met Radio Capelle gefilmd in de

keuken van het restaurant. De chef maakt twee gerechten met asperges,
waarbij hij vertelt, hoe hij de gerechten maakt.

3. Yvonne Commijs heeft opnamen gemaakt van de rondleiding op het Leefgoed

tijdens het zomeruitje van de club. Zij heeft daarnaast op internet gezocht naar
afbeeldingen en oude opnamen om het verhaal te verduidelijken.

4. Wim Hessing heeft opnamen gemaakt in de beeldentuin van de daar

tentoongestelde beelden en van de zwanenfamilie, die daar leeft.

5. Jan van der Arend heeft opnieuw opnamen gemaakt in de keuken van het

restaurant De Dames. De chef maakt nu een gerecht met makreel.

6. John Vastenhout heeft met zijn camera en een drone opnamen gemaakt in de

beeldentuin van de daar tentoongestelde beelden en van de natuur, die daar
voorkomt.

Na het vertonen van de films bespreekt Riet , wat er volgende week wordt gedaan,
Er wordt dan een werkavond georganiseerd, met als onderwerp: interview een
clublid. Eerst zullen voorbeelden worden getoond, waarna de leden zelf aan de slag
gaan. Er zullen open vragen worden gesteld. Groepjes kunnen dan of al vanavond
worden gevormd. Binnen de groepjes wordt een rolverdeling gemaakt: wie interviewt
en wie is de geïnterviewde. De film moet thuis gemonteerd worden en mag maximaal
3 minuten lang zijn. Deze filmpjes zullen op 2 december worden vertoond.
Nico deelt nog mee, dat we op 9 november naar Filmclub “t Toverlint gaan. Wie mee
wil, wordt verzocht dit bij hem te melden.

