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Clubavond op 5 december 2017
Deze goedheiligman hakt het programma van Toverlint in de pan.
Want 26 bezoekers op een avond van Toverlint,
Dat leek ons een goede hint.
Helaas waren er slechts 14 aanwezig.
Dat is wel jammer want we waren lekker bezig.
Maar eerst kreeg Drees het woord.
Gouwestad zendt Toverlint films dus zegt het voort.
De 1e week van januari gaat het gebeuren.
Heel fijn om daar naar te kijken en niet gaan zeuren.
Over dat jouw film er niet bij was.
En dat je het nu pas las.
Dan had je er nu maar bij moeten zijn.
Maar voor naamsbekendheid is het wel fijn.
Hierna kwam Peter aan het woord.
We hebben een mediaplayer aangeschaft het is ongehoord.
Want nu kunnen we ongestoord zonder problemen projecteren.
Zodat er tijd en ruimte is om nog veel meer te leren.
Tenslotte gaat de techniek erg snel.
Dus gaat op: de slogan “gebruik de tijd wel”.
En inderdaad het lukte prima hoor.
De ene na de andere film kwam probleemloos door.
Evert Hasselaar had een film over Sinterklaas.
De kleinkinderen vonden hem een fijne baas.
Toen kwam Drees met een film over Ethiopië ver weg.
Wat een indrukwekkende film was dat zeg.
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Daarna deed Rob de Weger zijn opwachting met een film over Mirtos.
Een klein dorp op Kreta en daar ging het los.
Een kijkje in het dorp en wat excursies.
Wandelen in de omgeving en lekker eten, en dat was beslist niet vies.
Uiteindelijk een echte Griekse avond op de straat.
Met als resultaat lekker eten en dansen, dus werd het heel laat.
Tot slot liet Nel een film zien over een bijzondere kanarie.
Die vermaakte een zorginstelling zonder larie.
En ja, Drees kon het niet laten om nog eens een lange versie van Ethiopië te laten zien.
Daarmee kreeg deze avond van mij een “tien”.
Rob de Weger.

Winterpret (?)
10 december, De eerste sneeuw is gevallen. Gezellig, althans dat dacht ik………
8:00

Sneeuwman gemaakt en daarna ook een filmpje daarvan.

8:10

De eerste feminist die ik op mijn weg tegenkom maakt
bezwaar; waarom het geen sneeuwvrouw is.
Dus naast de sneeuwman heb ik ook een sneeuwvrouw
gemaakt.
De kinderverzorgster van de buren klaagt over de grote
borstomvang van de sneeuwvrouw.
De homofiel van een straat verderop klaagt omdat het geen twee sneeuwmannen zijn.
De veganistische achterburen mopperen en zeggen dat de neus, een oranje wortel, wat
anders moet zijn, etenswaren zijn om te eten niet om sneeuwpoppen mee te versieren.
lk word voor racist uitgemaakt omdat de sneeuwpoppen wit zijn.
Demonstratie in de straat. ( Regenboog sneeuwpop)
ME heeft de straat afgezet
RTL nieuws, NOS journaal aanwezig
Fatima wil een hoofddoek voor de sneeuwvrouw.
De politie komt er ook bij en aanschouwt het tafereel....
De veiligheidsdiensten grijpen in omdat de bezemsteel van
de sneeuwman als slagwapen kan worden gebruikt

8:15
8:17
8:20
8:25
8:30
8:45
8:50
9.05
9:10
9:20
9:30

9:45

Een moslim meent dat met de mannelijke sneeuwpop Mohammed wordt uitgebeeld en staat
klaar om de pop met benzine te overgieten om deze tezamen met mijn auto in de fik te
steken.
9:55 Mijn telefoon en videocamera worden in beslag genomen en grondig bestudeerd terwijl ik
geblinddoekt word afgevoerd in een helikopter onderweg naar de rechtbank...
10:00 Er wordt mij gevraagd of ik nog handlangers heb....

Ik vermoed dat ik straks een behoorlijke boete krijg voor het in disbalans brengen van onze
evenwichtige maatschappij. lk ben er klaar mee. Ik ga zout strooien. Heel veel zout !!!!!
Arie Heerkens.

NOVA films.
We hebben de hand weten te leggen op een aantal mooie NOVA films en ja, die moeten wel
gedraaid worden. Alleen met draaien worden we niet wijzer, dus bedacht onze beruchte Arie
Heerkens om er een intelligente discussie bij te verzinnen. We werden keurig in groepjes gedeeld
waarbij elke groep een item moet analyseren.
De items waren: Verhaal – Camerawerk – Montage – Geluid.
Film nr. 1
“Leentje en Bertus”. Geen lid van onze club hoor, maar zo heet de film. Een heel
droevige film waarin geen woord wordt gezegd. De beelden moeten het doen.
Halverwege de film weten we al wat er gaat gebeuren. Dus het einde van de film is
voorspelbaar. De acteurs waren helaas toneelmatig bezig.
Film nr. 2
“De afrekening” Ook in deze film wordt geen woord gezegd. Ook hier moeten de
beelden voor zich zelf spreken. De meningen waren nogal verdeeld. Ook hier waren
Toverlinters die het slot voorspelbaar zagen aankomen. Ook hier erg trage beelden
die best wat korter hadden kunnen zijn. Het slot van de film was nou ook niet echt
een happy-end.
Film nr. 3
”IJsland”. Het begin van de film was heel mooi, met prachtige beelden van ijs en
geisers. Helaas werd uitgebreid ingegaan op de fauna van IJsland. En dat duurde tot
in het oneindige. We zijn maar gestopt. De film zou echt heel mooi zijn geweest als
er slechts enkele vogels in voorkwamen. Maar ja, de maker had heel mooie stabiele
beelden en had waarschijnlijk nooit gehoord van “kill your darling”. Het zijn wel
prachtige opnamen maar na de zoveelste vogelsoort boeit het de kijker niet meer.
Film nr. 4
Gelukkig had Niek nog een mooie film getiteld: “Bloemetje prik” als uitsmijter van
de avond. Een film over de voorbereidingen van een bloemencorso en het resultaat.
Weer echt een Niek film.
Rob de Weger.

Kaarsjes avond op 15 december
Hoe zullen we het zeggen?
Veel moeite is er gedaan om er een geslaagde middag van te maken.
Toen uw redacteur er aan kwam, was de deur dicht en geen verwijzing waar mensen een film
konden bekijken. We misten Gerrit als kerstman om mensen binnen te loodsen. Nu moet ik eerlijk

zeggen dat Drees heeft geprobeerd mij als redacteur over te halen om kerstman te spelen daar Gerrit
het dit jaar niet zo zag zitten. Helaas zag ik dat ook niet zo zitten. Het was trouwens siepel weer,
met andere woorden dreinerig en niet echt lekker om buiten te staan. Maar goed, gelukkig hebben
Drees, Niek en ondergetekende meer dan een uur geprobeerd mensen naar binnen te loodsen.
Hoewel we verschrikkelijk ons best hebben gedaan bleken maar weinig mensen overgehaald te
kunnen worden om filmpjes te bekijken, ondanks de gratis glühwein. Helaas waren er maar weinig
Toverlinters die zijn komen helpen.
Maar diegenen die er waren hebben zich nog eens achter de oren gekrapt en zich afgevraagd of het
wel zinvol is om volgend jaar weer deze actie te doen.
Maar dat bekijken we volgend jaar wel weer. Voor dit jaar is de reactie: teleurstellend.
Rob de Weger.

Kerstdiner.
Rond 18.00 uur verzamelde een bonte menigte Toverlinters en partners zich in Bergambacht om
daar gezellig te kouten en te eten. Gelukkig was er ook nog drank aanwezig om alvast op stoom te
komen. Peter als organisator en ceremoniemeester van deze avond heette iedereen hartelijk welkom.
Helaas waren nog twee stellen niet aanwezig en we hoopten natuurlijk allemaal dat ze nog zouden
komen. Arie had in ieder geval 1 stel reeds gezien op de parkeerplaats bij de Lidl. Echter bleek het
valse informatie. Hoort dat tegenwoordig ook bij nepnieuws. Je moet tenslotte toch met je tijd mee.
Maar als je van Boskoop naar Bergambacht moet, kom je zeker weten in de file terecht.
Dan is 1,5 uur onderweg zijn heel normaal. Gelukkig konden ze nog net het eerste voorgerecht
meemaken. Een lekkere carpaccio, En dat was nog een kunst ook om weg te werken met alleen
maar een vork. Maar lekker was het wel. Gelukkig was net voor de soep het tweede echtpaar
aangeland. Wie het waren? Ach niet interessant genoeg om namen te noemen. Vervolgens kregen
we een wijnglas vol soep en daarna een amuse van zalm, wederom met alleen een vork als
gereedschap. Na verorbering van al dat lekkers kreeg onze voorzitter het woord en eindigde zijn
betoog met een proost op het nieuwe filmjaar.

Het hoofd menu was ook niet te versmaden en er was meer dan genoeg.

En zo vloog de tijd voorbij. Peter heeft hard gewerkt om ons te vergasten op een aantal filmpjes uit
vroegere jaren, de oh’ s en de ach’ s waren niet van de lucht, voor velen een feest van herkenning.
Het was zelfs een première van de nieuw aangeschafte beamer. En hij deed het gewoon goed.
Hierna het dessert en dat was ook heel lekker.
Het was buitengewoon gezellig. En Peter !! Hartelijk dank voor al je moeite om er een geslaagd
kerstdiner van te maken.
Rob de Weger

Van de bestuurstafel.
Wist u dat:
Wij een technische commissie hebben en een groep mensen die de projectie verzorgen?
De mensen die de projectie verzorgen zijn zichtbaar, doordat zij regelmatig in de weer zijn voor de
beelden die op het grote scherm komen.
Op dit moment doen de projectie :
Koos Bakker, Rob van Essen, Peter Dijkstra, Arie Heerkens en Elvira Franken. Elvira doet dit al
geruime tijd en heeft besloten per 1 januari 2018 hiermee te stoppen.
Dat is jammer, maar begrijpelijk! Elvira verzet ontzettend veel werk binnen onze club en de
projectie verzorgen ging haar niet altijd makkelijk af. Het plezier gaat er dan van af!
Ik ga dus op zoek naar een andere vrijwilliger!
Projectie is geen gemakkelijke taak! Je moet n.l. toch wat affiniteit hebben met het
computergebeuren! Aan de andere kant is alles te leren!
Onze technische commissie, die er was is weer in ere hersteld in januari 2016.
Rob van Essen, Peter Dijkstra, Arie Heerkens en Elvira Franken hebben het beheer van de
technische installaties. Zij stelden voor de beamer in 2018 aan te schaffen. Tevens een paar zaken
binnen de kast aan te passen. In de tussentijd kwam Rob van Essen met de mededeling om, wat
betreft de technische commissie, met pensioen te gaan. Bijzonder jammer. Gelukkig zou hij de
projectie wel blijven verzorgen.
Elvira haakt ook af per 1 januari 2018. U begrijpt het al! Ook in deze groep moet een mannetje of
vrouwtje bij!
De afgelopen periode zijn de voorstellen van de technische commissie ten uitvoer gebracht.
Bernard gaat in de kerstperiode samen met Peter aan de slag, om de Beamer hoog in het grid vast te
maken. Ik hoop dat alles werkt tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst.
Ik ben benieuwd, want al ben ik in het bestuur verantwoordelijk voor dit soort zaken. Verstand heb
ik er niet van!
Wel weet ik, dat je installatie, kijk maar bij je thuis, soms onverwacht niet doet zoals jij wil.
In dit geval is het dus belangrijk voor onze club, dat er mensen zijn, die inzicht hebben in
technische zaken! Spreek me eens aan, wanneer je denkt, dat is iets voor mij!
Fijne feestdagen en tot ziens in het mooie nieuwe jaar 2018!
Freijja Zandbergen-van der Wel

Eindejaar groet van het Bestuur
Het jaar loopt al weer ten einde. Terugblikken en vooruit kijken gaan we nog uitgebreid doen. Voor
nu wil ik alle Toverlinters van harte bedanken voor alle inzet die jullie getoond hebben en alle
activiteiten die jullie ook dit jaar weer hebben uitgevoerd. De één is een getalenteerd filmer en de
ander levert ondersteuning. Ieder draagt zijn steentje bij op zijn eigen wijze. De betrokkenheid van
jullie is de reden waarom het zo fijn is om Toverlinter te zijn.
Drees Brunt,
namens het gehele bestuur

Eindejaar groet van de redactie
En zo komen we weer aan het eind van het jaar 2017. Een jaar waarin veel films zijn gemaakt.
Op naar een heel bijzonder jaar, waarin Toverlint zijn 60 jarig jubileum gaat vieren. We hebben de
organisatie van een aantal festiviteiten en een daverend slotfestival.
We hebben in ieder geval alvast een mooi logo.

De redactie wenst jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2018 toe.

Proost.

