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Lou Kruisbergen, over Scenario.
Harry stelt de spreker van vanavond voor. Het is Lou Kruisbergen uit Grave, het land van Maas en
Waal. Van hem hebben we al een keer de film “Kristallen” gezien. Een indrukwekkende film met
heel bijzondere locaties. Wij zijn dus benieuwd wat de avond gaat brengen.
Lou heeft 30 jaar ervaring en een voorliefde voor speelfilms.
Hij blikt even terug op de manier waarop hij het heeft geleerd: de cursus
NP80 onder leiding van een ervaren scenario schrijver. Tien verhalen
werden beschikbaar gesteld. Hij vond er maar één goed genoeg, maar de
scenario’s werden steeds afgekeurd. Uiteindelijk heeft hij het verhaal
herschreven en dat leverde een goed(gekeurd) scenario op. Die film
heeft nog een Benelux prijs gewonnen.
De NOVA heeft een max. duur van 30 minuten vastgesteld voor
festivalfilms. Lou vindt dat een nare beperking omdat er dan te weinig
tijd is om te verdiepen en karakters goed uit te werken.
We beginnen met het kijken naar “SPRINTER” een familiedrama in een
duivenmelkersomgeving.
Behalve het drama, is het ook de bedoeling dat de kijker een realistisch
beeld krijgt van de duivensport voor zo ver dat in dit tijdsbestel kan.
De inspiratie voor deze film komt uit een stripboek, in eerste instantie
was het humor, maar het is toch een drama geworden.
Wat is dan belangrijk?
Oriëntatie, de juiste informatie vinden, de contacten, waar, wanneer en wat kan gefilmd worden.
En dan natuurlijk de 5 W’s
1. Wie
2. Wat
3. Waarom
4. Waar
5. Wanneer

“Het geheim van Hollywood”, dit boek geeft de gouden regel voor een speelfilm en kan altijd
worden toegepast.
H (K2-K1) + Pr = P5

De hoofdpersoon heeft een probleem! Lukt het hem/haar dit probleem op te lossen?
Wij hopen van wel, maar vrezen van niet!
-------------------------------------------------------------------De hoofdpersoon kan zijn probleem pas oplossen met zijn 5e plan.
In het begin van de film zit hij/zij in zijn/haar 2e keusleven.
Aan het einde van de film leeft hij/zij in plan 5 in het 1e keusleven
------------------------------------------------------------------Hoofdpersoon wordt geconfronteerd met het probleem (leeft dus in zijn 2e keus leven)
- Plan 1 – Meest voor de hand liggende oplossing
- Plan 2 – Beter plan. Het probleem is groter dan gedacht. En krijgt daarbij een grote klap
- Plan 3 – Dit is een ingeving tot een beter plan. Maar dit mislukt ook en leidt tot een hel/put
situatie doordat zij nog steeds kiest voor 2e keusleven.
- Plan 4 – Slaagt BIJNA!!!! En levert hierdoor het inzicht op voor plan 5. Maar ze moet daarbij
kiezen voor het 1e keusleven
- Plan 5 – Het is erop of eronder. Slaagt en zij leeft nu in haar 1e keusleven
Deze analyse kan op iedere film worden losgelaten en klopt altijd(?), volgens Lou…..
Maar zelfs de wiskundigen onder ons snapten er geen biet van, ondanks de toelichting…..
Hoe pak je het verder aan?
Je bedenkt het scenario en maakt een goede studie van de problematiek en de mogelijke locaties en
wat er in elke scène gebeurt.
Dan komt er een artikeltje in de lokale krant met de oproep voor spelers. In het Land van Maas en
Waal reageren dan zo’n 150 mensen. Die krijgen een stukje scenario opgestuurd en nemen dat zelf
op met de telefoon. Aan de hand daarvan wordt een selectie gemaakt en met circa 10 personen is er
dan een interview. Bij een volgende film gebruikt Lou liefst weer andere spelers.
Het zijn no-budget-films. Sponsoring zoeken kost meer tijd en geld dan dat het oplevert.

Er wordt gefilmd met een crew van 2 mensen, Lou de regisseur en zijn vriend de cameraman.
Er wordt ter plekke niet gediscussieerd, slechts in een enkel geval geeft de cameraman commentaar.
De spelers bedenken hun eigen dialogen. Alle acties worden vanaf 3 of 4 standpunten gefilmd. Er
is maar 1 camera dus de acties worden alle keren compleet gespeeld en gefilmd. Dat geeft
maximale flexibiliteit in de montage.
Tijdens het filmen kijkt Lou niet meer naar het scenario. Tijdens het opnemen heeft Lou de
montage al in gedachten.
Soms weet de ene speler niet wat de andere gaat zeggen, dat geeft spontane reacties. Daar moet je
dan wel bij zijn met de camera.
De spelers krijgen soms enkele kernwoorden, want het resultaat van de dialoog moet duidelijk zijn.
Zo loopt het als een tierelier. Ieder heeft zijn eigen methode. Een tijdsplanning is moeilijk en je
moet je niet onder druk laten zetten.
De voordracht was zo duidelijk dat we nog tijd hadden een paar andere korte filmpjes van Lou te
bekijken:
- Ballonnenvaart in rapportage stijl. Omdat tijdig klaar te krijgen is voorbereiding nodig. Van te
voren contact met de organisatoren. Op tijd aanwezig zijn, zodat voordat het begint je een paar
mensen kunt interviewen, waar je dan later mooie beelden overheen kunt zetten. Als je het
interview kent weet je ook welke beelden passen (en dus gemaakt moeten worden).
Ook kun je van tevoren reeds muziek uitzoeken, bijv. rechtenvrije muziek van Youtube.
- een film over kunstenaar Ed van Eck. We herkenden direct het decor van de film “Kristallen.”
Het huis is bijzonder en zo ook de kunstenaar.
De presentatie was amusant, de spreker heeft zijn eigen stijl. Dat maakt het luisteren naar deze
gastspreker boeiend. We konden het niet nalaten om naast de grote bewondering voor de film, toch
ook nog een paar aandachtspuntjes te benoemen.
Het was weer een amusante en leerzame avond.
Wout Beute.

Filmprogramma Clubfestival 2019
De brief
Groepsfilm, teamleider Arie Heerkens.
De brief is het probleem waarmee Herman te maken krijgt.
Hoe kan je je problemen verwerken?

Oezbekistan
Joop van Leeuwen.
Een compilatie van onze rondreis door Oezbekistan
en Kirgizië in 2018. De film beperkt zich tot het
openbare leven, met name op de zeer interessante
markt van de hoofdstad Tashkent en Samar-kand,
een juweeltje dat terecht op de Unesco
Werelderfgoedlijst is geplaatst.

Van rivier tot wereldhaven
Wil Wildschut
Een verrassende fietstocht langs een rivier, het startpunt?
Daar waar het allemaal begon!

Miriam
Niek van Oostenbrugge e.a.
Mevrouw Mulder woont, samen met haar kanarie,
eenzaam in haar appartement. Dan ontmoet ze Miriam…

Soroptimisten
Bernard Vink
Op bezoek bij de soroptimistclub in Gouda.

Kingston Nkhoma
Drees Brunt
Hoe Kingston de eindjes aan elkaar knoopt om zijn
gezin te onderhouden. Kingston woont in Cape
Maclear in het Afrikaanse land Malawi.

Een gokje wagen
Groepsfilm, teamleider Rob de Weger
Twee mannen hebben een tekort in de kas van hun
tennisclub, twee vrouwen voor een vakantie. Er
ontstaat een bizarre situatie. Wie zijn er slimmer, de
mannen of de vrouwen?

Natuur in de Vlist
Rob de Weger
Op een na-zomerdag, al wandelend langs de Vlist,
genieten van de flora, fauna en kunst.
Hoe rustiek kan het zijn?

Ahmed Nikiema, cr ateur fondeur de bronze
Niek van Oostenbrugge
Ahmed uit Burkina Faso exposeert en werkt ’s zomers in Frankrijk.
Kunst uit de achtertuin.

Blind
Wil Wildschut, Paul van Meurs en Ron Hofman
Een workaholic ziet het echte geluk niet.

Ethiopië 2017
Drees en Hetty Brunt
Reizen door het fascinerende Ethiopië.

Kunsthal 2018
Wout Beute
Kunst is moeilijk te filmen. Kinetics is een
uitzondering. Dingen bewegen, of lijken te bewegen.
En net als normale kunst, je moet het niet uitleggen,
maar ervaren.

The beauty of nature
Ron Hofman
Van alle wonderen op aarde is de natuur
het mooiste.

Komt Goed
Groepsfilm, teamleider Wout Beute
Mensen kunnen elkaar langzaam kwijtraken ondanks
goede bedoelingen.
Depressie is een ongrijpbaar iets en voor de ander ook
niet te begrijpen. En als het dan langzaam afglijdt, wat
doe je dan? Mag je het lot een handje helpen?

Madeira
Peter Dijkstra
Impressie van een tc-daagse rondreis op het prachtige
Portugese eiland Madeira.
Verdeeld over het eiland hebben we op drie plaatsen
logies geboekt zodat we steeds een ander deel van het
eiland konden verkennen.

Tanja reist zelfstandig
Gerrie Lammé
Tanja, met een beperking, laat zien hoe zij leert om
zelfstandig te reizen met een app. Dat vergroot haar
zelfvertrouwen.

Was getekend,
Evert Hasselaar
Een fotoalbum, schetsboek of film? Kunnen schilderijen en
tekeningen een filmisch verhaal vertellen?
Een gefilmde tentoonstelling schept een getekend leven.

Clubfestival 3 februari
Een vol programma en een volle zaal. De opening door Drees was dan ook kort en hartelijk.
De rest van het programma stond onder strakke leiding van Peter. En juryleden kregen max. 3
minuten om een samenvatting van de beoordeling te geven. En zo’n stimulans helpt, want het lukte
altijd binnen de gestelde tijd. Een duidelijk programmaboekje houdt de kijker bij de les.
Gelukkig was er na ieder uur een korte pauze, tijd om de benen te strekken, tijd voor een drankje en
een praatje. En aan enthousiaste medewerkers geen gebrek, het was achter de bar bijna net zo druk
als ervoor. Alles liep vlot en gesmeerd.
De jurycommentaren zeiden: “mooi camerawerk, ambitieus, afwisseling close-ups en totalen, soms
duurde het te lang, dan was het tekort, de voice-over teveel informatie, of juist niet uitgediept en een
diepere laag ontbreekt”. Soms ben je het er als kijker helemaal mee eens. Het was in elk geval
aanleiding tot geanimeerde gesprekken.
Prijsuitreiking
Ja, er kan nog zo positief beoordeeld zijn, maar uiteindelijk zijn er maar een paar prijzen te vergeven
en dus werd het dan toch spannend.
- De Mat Gerritsen prijs wordt uitgereikt aan de meest emotievolle film: “Komt Goed”
Jarenlange trouw, kalverliefde, vriendschap en het onvermogen om elkaar te kunnen bereiken.
Deze schrijver (Wout Beute) vindt het een eer, dat de prijs naar deze film ging.

- De beste reisfilm is geworden “Kingston Nkhoma” van Hetty en Drees Brunt, omdat hier een
goed beeld gegeven wordt van het leven daar. Dit kan alleen als er een vertrouwensrelatie bestaat
tussen de hoofdpersoon en de filmers.
- de eerste prijs gaat naar “De Brief”, van de filmgroep olv. Arie Heerkens
Goede scenariostructuur, stijl slapstick en toch modern. Een paar tekst bubbels hadden weggelaten
kunnen worden. Een mooi stukje vakwerk.
- de tweede prijs gaat naar “Mirjam”, van Niek van Oostenbrugge.
Knap werk, ambitieus, veel plekken gefilmd. Droombeelden met Una Giornata Particolare, mooi
gedaan. Ingetogen,
- de derde prijs gaat naar “Komt Goed”, filmgroep olv. Wout Beute
Mooi camerawerk, goede setups, goed gebruikte drone.
- de Jan Aartman zaalprijs gaat naar “Kingston Nkhoma.” Leuk om zo’n dubbele erkenning te
krijgen vanuit het publiek.
Naar het Regiofestival
Films mogen doorgestuurd worden naar de regio als ze minimaal 210 punten scoren. En deze keer
voldoen 7 films aan dit criterium.
De Brief
234
Mirjam
223
Komt Goed
221
Was getekend
214
Blind
212
Kingston
211
Gokje wagen
210
De jury bestond uit: Rik Kapoen, Jan van Wandelen, Reinier van de Wel en Nancy Dijksman (als
reserve). Zij werden hartelijk bedankt door Peter met woorden en door ons allen met applaus.
Buffet
Daarna was het tijd voor het buffet. De projectiezaal was ondertussen omgebouwd tot een royale
eetruimte en zo was er voldoende ruimte voor iedereen om te zitten. Het buffet was mooi,
gevarieerd en voldoende en gelukkig bleven er geen grote hoeveelheden over.
Alle organisatoren van dit evenement hartelijk dank, het was geslaagd.
Wout Beute

Opening door de
voorzitter

De presentatie is in goede
handen bij Peter Dijkstra

De zaal kijkt aandachtig toe

Tijd voor een drankje

De Beste Reisfilm

De Mat Gerritsen prijs, voor de
meest emotievolle film

1e Prijs

De Brief

De Jan Aartman zaalprijs.

2e Prijs Mirjam

3e Prijs

Komt Goed

Het overheerlijke buffet

Filmclub ERSA te gast
Op clubavond dinsdag 12 februari waren 11 Brabanders van de Filmclub ERSA (Eerste Roosendaalse
Smalfilm Amateurs) te gast. We kregen heel veel films voorgeschoteld. En alle makers waren erbij!
- Als eerste zien we “ Passie voor de Arend Maartenshof ” van Tineke. In Dordrecht dicht bij het
centrum zijn in deze hof 36 senioren woningen. De beheerder laat ons de regentenkamer zien en er is een
kort interview met èèn van de bewoners.
- Daarna zien we een natuurfilm van Ge “Meren Araucaris’s Vulkanen”. Een prachtige natuurfilm
die zich in Chili afspeelt. Araucari’s zijn de beroemde Apenbomen. De muziek en voice-over waren
niet echt in evenwicht.

- De volgende natuurfilm is van Fred “IJsland land van uitersten”. Deze film sprak mij zelf echt
aan omdat ik vorig jaar daar ook ben geweest. Prachtige watervallen vooral de Godafoss en
natuurlijk niet te vergeten de vele bronnen met geisers waar je de zwavel overheersend ruikt. Wel
jammer dat er in de film veel stilstaande beelden waren. Maar de bewegende ijsschotsen maakten
alles weer goed.
- Vervolgens zien we de film van Annegien “Lissabon stad van weemoed en vergane glorie”.

Goede introductie van de dichter Pesoa. Helaas werd deze niet helemaal meegenomen in de film.
En zien we veel van de stad. Pleinen, musea, trams, stad van zoetigheid. Vanuit het publiek kwam
natuurlijk de nodige opbouwende kritiek.
- Een zeer indrukwekkende film van Henk en Chris was “De zware pijp”. Een schoorsteen van 42
meter hoog moet in Roosendaal verplaatst worden. De schoorsteen behoorde indertijd bij Philips.
En er kwamen vele werkzaamheden aan te pas met groots en zwaar materieel, om deze klus
tenslotte te klaren. Na wikken en wegen etc. is dit Industrieel Erfgoed tenslotte 400 meter
verplaatst. Het heeft de gemeente Roosendaal € 850.000 gekost.
- Daarna zien we een film van Mieke waar voorzitter Ruud ondersteuning aan heeft gegeven. “Een
zeekapitein uit Schijndel”. Aangezien Mieke met haar familienaam connecties heeft met de
historie horen we klinkende namen als Bickers, Vondel en Raaphorst. Een mooie film met een
goede voice-over. We zagen meer foto’s dan filmopnamen i.v.m. de historie.
- We gaan nu naar Australie. Een film van Bert “Langs de kustroute van Adelaide via Melbourne
naar Sydney”. Er was geen life geluid bij. Alleen beelden en muziek. Dat vonden de meeste van ons
jammer. Maar toch anderen vonden dit juist okay. Zo zie je maar meningen verschillen.
- Van Arthur en Peter de film “ Hoe Vlaams is Middelburg”.

Het Zeeuws museum is gevestigd in een voormalig
klooster. Prachtige wandtapijten zijn daar. We horen en
zien kort en krachtig de high lights van Middelburg. Het
stadhuis werd in de oorlog gebombardeerd. Daarna weer
gerenoveerd, is werkelijk schitterend.

- Tenslotte de film van Rike. “Verandering”. Dit hield in afscheid van Alaska.
Jaren lang hebben Rike en haar man een
Camper gehad in Alaska. Ivm De leeftijd
gaan zij deze verkopen. Dat lukt vrij snel. De
kopers hebben de Camper niet direct nodig en
zo gaan zij nog bijna 2 weken met de Camper
afscheid nemen van hun geliefde Alaska. Een
mooie film met prachtige natuuropnamen.

Na deze mooie avond dankt Harry de spreekstalmeester van de
filmclub uit Roozendaal voor hun bijdrage aan een geslaagde
avond.
Het is dan bijna 10.15 uur. We krijgen van Harry nog een drankje omdat hij de dag ervoor jarig was.
Hetty trakteerde aan het begin van de avond bij de koffie op heerlijke soesjes. Zij was een week
geleden jarig. Onze gasten blijven ook nog een tijdje gezellig napraten.
Nel van der Marel.

Nieuwe filminitiatieven en Scenario’s
Op de clubavond van 19 februari vraagt Arie eerst aandacht voor het ZH’12 Regiofestival in
Krimpen aan de IJssel op 13 april a.s. Er zijn voorlopig 23 films aangemeld, maar er kunnen nog 12 films bijkomen. Dit wordt dan een programma voor een volle dag.
De avond werd verder door Harry ingeleid.
In september 2018 was de eerste aanzet van een aantal verhalen door leden. Vanavond het vervolg.
Met power point presentatie van Koos. Peter heeft gezocht op You Tube en zo kregen we eerst een
paar filmpjes te zien. Jongeren presenteerden deze.

Aan de orde kwamen hierbij Synopsis, Scenario en Script. Soms een waterval van woorden!

Synopsis 1 Titel: Spannend biedverloop Nel van der Marel
Het echtpaar Gerard en Nel hebben een bridgeavond bij hen thuis georganiseerd. Ze hebben het
koppel Piet en Annie uitgenodigd die ze kennen van de bridgeclub. Piet is sinds een maand de
nieuwe bridgepartner van Annie, ze kennen elkaar nog niet zo lang. Het viertal komt voor de eerste
keer bij elkaar buiten de bridgeclub. Het gezelschap zit in de huiskamer aan de bridgetafel. Op tafel
liggen inmiddels de bridgekaarten klaar en ook de glazen wijn en schaaltjes met snacks. De
bridgepartij kan beginnen, het bieden gaat van start.
Het biedverloop bij de gastvrouw en gastheer gaat er bizar aan toe.
Het uitgenodigde stel ergert zich in toenemende mate aan hen.
Het eindigt met ruzie onderling tussen alle vier de bridgers.
Nel ligt het begin van het scenario toe van deze film. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van
monoloog intérieur (in voiceover verwoording van de gedachten stroom van de persoon).
Synopsis 2 Titel: Haastrecht anno 2019 Rob de Weger
Een filmisch verhaal over Haastrecht 2019. Hierin wordt een overzicht gemaakt van hoe Haastrecht
nu is met zijn gebouwen, ondernemers, culturele activiteiten en toekomstverwachtingen.
De bedoeling is dat deze film over 10 jaar weer wordt gedraaid om te kijken hoe dan de situatie is.
De Historische Vereniging van Haastrecht wil de inwoners bewust maken dat de toekomst altijd
veranderingen geeft, positief of negatief.Aan Toverlint is gevraagd om hier gestalte aan te geven.
Rob ligt het concept scenario toe.

Synopsis 3
Titel: De Loterij Arie Heerkens
Een vrouw met kind is in de steek gelaten door haar man. Na lange jaren is er een scheiding
gevolgd maar hij blijft zijn ex vrouw lastig vallen.
Op een dag wint mevrouw een aanzienlijk bedrag in de loterij en als de man daar lucht van krijgt
probeert hij een deel van dat geld te pakken te krijgen en schuwt de rechtbank als middel daartoe
niet. Tijdens de rechtszitting wordt e.e.a. duidelijk en loopt het voor de man heel anders af dan hij
gehoopt had.
Arie ligt zijn scenario toe.
Synopsis 4 Titel: Bruin papier
Evert Hasselaar
Een gescheiden man, die in gedeeld ouderschap voor zijn kinderen zorgt, woont modern in een
energieneutraal huis, in een kaal en stil nieuwbouwwijkje.
Via zijn werk komt hij in aanraking met een alternatieve groep bewoners, die samen een wijkje
willen ontwikkelen. Bruine vellen vol ideeën hangen aan de muur. Hij ontdooit in dit gezelschap.
De ochtend erop begint als altijd, maar dan blijkt hij geïnspireerd te zijn tot een nieuwe start en
neemt hij vellen bruin papier mee naar zijn werk.
Evert ligt de aanzet tot scenario toe.
Dit verhaal vraagt om meer inlossing van de zoektocht naar humor en “schuren”.
Synopsis 5
Titel: Treinkaartje
Harry Eurlings
Een oudere man staat op het treinperron en ziet een mooie vrouw. Hij ziet een treinkaartje op de
grond liggen en denkt, dat zij dat verloren is. Hij wil haar waarschuwen, maar de vrouw reageert in
het geheel niet. Hij is daarover not amused. Hij verheugt zich erop met haar in de trein te zitten en
dan te zien, dat zij geen kaartje kan overhandigen, als de conducteur daarom vraagt. Alles loopt heel
anders af…… ! De vrouw haalt haar kaartje te voorschijn, maar, als hij zijn kaartje wil laten zien,
blijkt dat hij het niet meer heeft en dat dat kaartje op het perron.
Harry ligt de aanzet tot scenario toe.
Hierna gaan we in groepjes brainstormen over de verhalen.
De 5 flipovers worden daarna opgehaald en de programmacommissie gaat binnenkort hiermee aan
de slag! Daarna komt de commissie terug naar alle leden.

26 februari “Verrassingsavond”.
Onze voorzitter Drees heeft een verzoek binnen gekregen. De Hanepraai (verzorgingshuis) vraagt of
wij op 16 april in de ochtend een uur en tevens in de middag een uur films willen vertonen over
Gouda. Jan Aartman en Wim van Wijk gaan dit doen.
Vervolgens neemt Evert Hasselaar het woord en laat ons verrassen met
zijn inbreng in deze avond.
- De eerste film is een teaser. Jonge filmers komen op 31 augustus bij
Figi in Zeist bij elkaar.
- Daarna volgt Escaper. Leden van een jongeren filmkamp met een
teaser naar de website van hen.
- Op 31 maart worden er workshops gehouden voor jongeren. Veel
aandacht hierbij van Novabestuur, beleidsmedewerkers en Figi in Zeist
- “Feestbeest” is een film die in 4 dagen gemaakt is door en met
jongeren tot 23 jaar.
- Daarna zien we de film “Stil Verlangen” een Vlaamse aflevering van het Jongeren Filmfestival
van Nova. Een moeder met 2 tienerdochters. Tess is verliefd op Maxim en jaloers van aard. Een
ander meisje (Celine) komt in het spel. De film eindigt dat Maxim toekijkt en ziet hoe Tess en
Celine elkaar op de mond zoenen!
- Daarna zien we Waves uit Apeldoorn. Goede muziek Twee meisjes met liefdesverdriet.

- Zeer heftig was de film van Natalia
Papaeve, performance Yokhor. Zij is van
oorsprong Siberisch en naar Nederland
gekomen. Zij won de eerste prijs van de
jury. Het was doorleefd acteren met zeer
vele emoties. De meningen van onze
leden verschilden nog al.
Tenslotte laat Evert ons een stukje van de
website zien Novajongerenfilmers.nl met
aandacht voor de workshops op 31 maart.

Hierna geeft Evert het stokje aan Joop door.
Joop vertelt dat hij nu 38 jaar lid van Toverlint is
en behoort tot één van de 5 oudsten! Hij heeft
heel veel reisfilms gemaakt.
Allereerst zien we de film van 2018
“Oezbekistan en Kirgizië”. Joop laat ons vooraf
een petje zien. Lijkt wel een schemerlamp. In de
film zien we Joop met dit hoofddeksel
gevaarlijke manoeuvres met een roofvogel doen.

Dichter bij huis zien we tijdens een flashmob
opnamen van onze kaasmarkt. Verder het centrum
van Gouda. Joop heeft de St. Jan beklommen en de
beiaardier Bodewijn Zwart gefilmd. Vandaar een
prachtig uitzicht over de kaasmarkt.
De paardentram (Kaasexpress) rijdt rond en we zien
de kleinkinderen van Joop.
Joop neemt ons mee naar Route 66 met de muziek van de Rolling Stones. Tot besluit gaan we ook
nog naar Las Vegas met al zijn glitter en glamour!
Met elkaar hebben we genoten van deze verrassingsavond.
Tot slot komt het Gouds Filmfestival nog aan de orde. Drees en Heidi houden zich hiermee bezig.
Met sponsors o.a. Rabo wordt onderhandelt. Bij positieve resultaten zou op 19 oktober in de
Garenspinnerij dit festival plaatsvinden.
Nel van der Marel.

