Verslag van de clubavond van 23 en 30 september 2021.
Yvonne opent de avond en deelt het een en ander mee. Er is nog niet bekend, of
Contour deTwern de zaal alweer helemaal vrijgeeft. Zodra dat komt, zal zij het
bekend maken, maar het dagelijks bestuur heeft besloten om, gezien het
programma, eventuele nieuwe regelingen pas per 1 oktober te laten ingaan.
Daarna neemt Riet de avond over. Zij vertelt wat de bedoeling is: er zijn 10 films
aangemeld. Voor vertoning krijgt de maker eventueel de gelegenheid iets te
vertellen. Na afloop zal de film worden besproken.
1. Corrie Mast

Hoe komen we de coronatijd door?

Als gevolg van corona heeft haar man besloten een paar keer te koken. Corrie
heeft de montage gedaan in de vorm van een slapstick, wat een heel leuk
effect geeft.
2. Wim van Rijn

Coronatijd

Wim laat zien, hoe hij tijdens de coronatijd toch contact kon onderhouden met
zijn kinderen en kleinkinderen.
3. Yvonne Commijs

Voorjaar 2021

Yvonne is in coronatijd regelmatig met de camera op stap gegaan en heeft
natuuropnamen gemaakt. Op het nummer Als de zon schijnt van André van
Duin heeft zij de beelden gemonteerd.
4. Riet de Jager en Paul Heijkoop Chinees Nieuwjaar Rotterdam 2020
Ieder jaar wordt in Rotterdam het Chinees nieuwjaar gevierd. Dit jaar was het
jaar van de Rat. Er worden muizenbeelden beschilderd. Tijdens een
ceremonie wordt een Leeuw op het podium uit zijn slaap gehaald en gaan
verschillende leeuwen langs de winkeliers om eten te halen.
5. John vastenhout

Wandeling Hoek van Holland

John neemt ons mee op een wandeling, waarbij we afwisselend opnamen
zien van o.a. containerschepen, honden die spelen op het strand en meeuwen
en we zien hoe mensen de tijd aan het strand doorbrengen.
Na de pauze worden de volgende films vertoond:
6. Ger van Wijk Met Megan naar het Rollebollebos
Ger en Lyana zijn met de kleindochter naar de speeltuin geweest, waarbij zij
op verschillende speeltoestellen speelt en zich kostelijk amuseert. Onder de
films zijn allerlei kinderliedjes gezet.

7. Yvonne Commijs

Watervogels

Yvonne heeft opnamen gemaakt van allerlei watervogels, die je tijdens een
wandeling door Capelle kunt tegenkomen.
8. John Vastenhout

Impressie Oostenrijk

John is op vakantie geweest in Oostenrijk en laat ons door middel van zijn
opnamen zien, hoe mooi het land is: we zien meren, watervallen en andere
natuuropnamen.
9. Ger van Wijk

Zomerspeelfeest

In de speeltuin Rollebollebos komen kinderen samen om op de verschillende
speeltoestellen te spelen en andere spelletjes te doen. Het plezier, dat zij
hebben, spat er vanaf.
10. Corrie Mast

Enstoolment of Mr. and Mrs. Mast

Door een zakenrelatie in Ghana zijn Corrie en haar man uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan een stam. Tijdens een ceremonie worden zij
geïnstalleerd als Chief en Queen van de stam. Dit alles was natuurlijk een
bijzondere gebeurtenis.

Verslag van de clubavond van 30 september 2021
Nico opent de avond en heet iedereen welkom, Vanavond wordt weer een aantal
films gedraaid met als onderwerp: familie- en vakantiefilms, ook gerelateerd aan de
coronatijd.
Vertoonde films:
1. Corrie mast

Hoe komen we de coronatijd door?

Als gevolg van corona heeft haar man besloten een paar keer te koken. Corrie
heeft de montage gedaan in de vorm van een slapstick, wat een heel leuk
effect geeft.

2. Jan van der Arend

Hugo’s eerste schooldag

De kleinzoon van Jan gaat voor het eerst naar school. We zien de
voorbereidingen, de tocht per auto naar de school en hoe het in de school
gaat, als hij daar aankomt.

3. Siebe de Boer

Lente in het Hitland

Siebe heeft al vroeg in Park Hitland gefilmd en terwijl de vogeltjes fluiten,
maakte hij opnamen van verschillende (water) vogels, die je daar kunt
tegenkomen, sommige met jongen.

4. Wim Hessing

Iona

Wim heeft de aankomst van het cruiseschip Iona bij de Wilhelminakade voor
een technical visite. Van Youtube heeft hij beelden van de bouw van dit schip
gehaald en beelden van het interieur van het schip. De film eindigt bij het
vertrek uit Rotterdam.

5. Yvonne Commijs

De familie Huismus

Op een gegeven moment had Yvonne 18 huismussen in de buurt van haar
balkon, die regelmatig langskwamen. Zij eten een hapje mee, geven de
kleintjes te eten en gebruiken het drinkbakje als zwembadje.

6. Siebe de Boer

Lente 1 maand later

We zien opnamen van watervogels, een Fazant en Haasjes in Hitland, een
maand later dan de vorige opnamen.

7. Wim Hessing

Ahoy muurschildering

Wim heeft opnamen gemaakt van de muurschildering, die op Ahoy van
Jeangu Macrooy is gemaakt. Ook hierbij waren weer beelden van Youtube
gehaald.

8. Yvonne Commijs

Tuinvogels

Tijdens de koude periode in coronatijd kwamen er een heleboel verschillende
soorten tuinvogels op haar balkon om mee te genieten van het voedsel, wat zij
ze geeft.

9. Dita Cramer

Woningsdag 2020

Aan het begin van de film wordt het Wilhelmus gespeeld op verschillende
muziekinstrumenten. Omdat vanwege corona er geen feestelijkheden worden
georganiseerd rond koningsdag, laat Dita zien, hoe zij deze dag toch vierde
met haar familie.

10. Riet de Jager en

Chinees Nieuwjaar Rotterdam 2020

Paul Heijkoop
Ieder jaar wordt in Rotterdam het Chinees Nieuwjaar gevierd. Dit jaar was het
jaar van de Rat. Er worden muizenbeelden beschilderd. Tijdens een
ceremonie wordt een Leeuw op het podium uit zijn slaap gehaald en gaan
verschillende leeuwen langs de winkeliers om eten te halen.
11. Corrie Mast

Enstoolment of Mr. and Mrs. Mast

Door een zakenrelatie in Ghana zijn Corrie en haar man uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan een stam. Tijdens een ceremonie worden zij
geïnstalleerd als Chief en Queen van de stam. Dit alles was natuurlijk een
bijzondere gebeurtenis.

12. Jan van der Arend

Parasailing in Portugal.

We zien opnamen van Jan en Jenny, die tijdens hun vakantie gaan
parasailen. Met behulp van een GoPro heeft hij ook opnamen van boven
gemaakt.

13. Siebe de Boer

Blijdorp

Siebe neemt ons mee op een wandeling door Diergaarde Blijdorp, waarbij we
beelden zien van allerlei dieren.

Aan het eind van de avond doet Riet nog een aantal mededelingen over de
komende avonden.
-

We zijn uitgenodigd voor een avond bij Filmclub Het Toverlint in Gouda. Dit
bezoek zal plaatsvinden op dinsdag 9 november.. Toverlint zal op een
later moment ook een bezoek brengen bij ons.

-

7 oktober: Werkgroep/Montage met als onderwerp: de opruimassistent

-

14 oktober kunnen filmpjes worden vertoond, die gemaakt zijn tijdens het
zomeruitje op Leefgoed De Olifant.

