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Laat Maar Zien films in Coronatijd, op 4 augustus

Arie stuurt ons bij de digitale zending van deze films de volgende informatie:
Daar is tie dan, de “Laat Maar Zien” avond in Coronatijd. Deze keer 5 films die ons een avond lang
kunnen vermaken. Niet alle films hebben met Corona te maken en dat is maar goed ook. Kranten en
overige media staan er al bol van maar toch ook een paar verassende films.
1] Corona Ammerstol zonder blur, Peter Dijkstra.
Peter heeft kans gezien om het dorp Ammerstol door te lichten op activiteiten die te maken hebben
met gevolgen van het Coronavirus. Alle facetten, diverse mensen en activiteiten worden door hem
getoond. Niet gespeend van zijn humor en zoals de bedoeling is het dorp hierop na enige tijd te laten
terugblikken en hoe kan het mooier dan met een film zoals deze.
2] VVE Berwick. Arie Heerkens
VVE staat voor Vereniging Van Eigenaren. Besturen van VVE’s hebben onder andere een
vergaderplicht met alle bewoners. Wanneer de gewoonlijke vorm van vergaderen niet meer kan, hoe
kan dan het anders en als de ontspanning er is, hoe ontspannen dan?
3] Nova, 72 uur Door een werkgroepje van Toverlint. Frits Muller, Rob en Joke de Weger, Gerrie
Lamé, Anja en Hans Konink, Ron Hofman, Drees en Hetty Brunt en Levy de Vringer. Zij
hebben kans gezien een soort estafettefilm te maken met een mooi romantisch thema. Een gedicht
groeit verder naar mate het wordt doorgezonden. En dat binnen 72 uur, een Nova-activiteit.

4] Changes, door Wout op YouTube.
Wout zweert bij zijn aanpak van Youtube. Films op YT en alleen te zien door wie de inlogcode geeft.
Een gesloten kanaal dus. Wout gebruikt het thema Veranderen van Basisonderwijs naar Voortgezet
Onderwijs in de film Changes. Hij gebruikt hiervoor het lied van Ilse de Lange “Changes’.
Hieronder laat ik Wout aan het woord:
“Mijn bijdrage aan Laat maar zien”. De laatste maanden ben ik druk geweest met het verfilmen van
Kerkdiensten. Maar ook met filmpjes voor de kinderen. Soms heeft iemand anders bedacht hoe het
moet en dan moet je je realiseren dat je als filmer een dienende taak hebt. Ken je plaats!
Maar dit filmpje vind ik zelf leuk en was wel een uitdaging. Het gaat over de overstap van
basisschool naar voortgezet onderwijs. Normaal worden de kinderen in de kerk gezegend door de
ouders. Een soort van "Loslaat'" ritueel. De kinderen gaan dan ook over van de kindernevendienst
naar de 2e helft.
Als basis is gekozen voor een liedje van Ilse de Lange genaamd "Changes" . Veranderingen
waardoor je ook zelf verandert, het kan niet anders.
Monteren op muziek - Ik heb de clip gevolgd en overal waar zij een overgang hebben, heb ik er ook
één gemaakt. Het waren er wel veel.
Een top-ervaring, met wat flash-backs en na afloop weer met beide benen op de grond.
Omdat er veel kinderen opstaan wordt je verzocht de film niet te kopiëren en stuur ik je de link.
Alleen mensen met de link kunnen hem op YouTube zien: https://youtu.be/dGtIAKn7Q1g
Veel kijkplezier, Wout
5] Cheverny, door Ben Roete
De “Laat Maar Zien” van 28 april had voor mij een speciale verrassing. Piet had een filmportret
gemaakt over zijn hond Oeka. Menig hondenliefhebber begrijpt dat de liefde voor zo’n dier ver kan
gaan. Een soort “Dit is je leven” maar dan over Oeka. Alle ziele roerselen van Oeka werden belicht
en in zijn historische plek geplaatst. Zo ook de geboorte plek van Oeka. En bij het zien van die
beelden dacht ik, daar ben ik toch ook geweest! Na wat zoeken had ik mijn vakantie filmbeelden weer
gevonden. Vervolgens ingeladen en gemonteerd.
Graag voor deze “Laat Maar Zien” je aandacht voor mijn film Cheverny, de geboorte plaats van ….?

Het was weer een leuke ‘kijk-avond’, op 4 augustus
Ondanks alle beperkingen die ons vanwege de Corona waren opgelegd hadden heel wat leden toch
kans gezien deze tijd filmisch goed te besteden.
Peter opende dit programma met zijn toepasselijke film voor deze tijd:
‘Corona in Ammerstol’ ,
Een film, geheel in de stijl van Peter
maar wel met een ernstige ondertoon.
Heel veel aspecten uit deze moeilijke
tijd passeerden de revue. En overal was
Peter op tijd bij. Tekenend is de rij bij
de bakker waar ook Nel in figureert.
“Maar”, zegt Peter, “aan alle ellende
komt een einde”. De school gaat in zijn
film weer beginnen en het terras aan de
Lek is weer geopend. Ik heb met veel
plezier naar de mooie, afwisselende
beelden gekeken die door Peter leuk
aan elkaar werden gepraat.

In deze barre tijden moet er blijkbaar ook zo iets ergs als
vergaderd worden. Ik denk dan: het kan altijd nog
ellendiger! Zo niet Arie, want in zijn film wordt zoiets
afgeschilderd als een feestje. Dat blijkt uit zijn filmpje
‘VVE Berwick’.
Vergaderen in een parkeergarage: dat is toch wel het
allerdroevigste wat je je kan voorstellen. Toch heeft
Arie kans gezien om er een leuk, compleet verslag van
te maken.
Alle vergaderpunten werden razendsnel afgewerkt, waarschijnlijk mede door de alcoholische
versnaperingen vooraf en de doos met zoetigheden na de voorspoedige afloop. Ik heb wel eens
begrepen dat dit soort vergaderingen heel anders (en financieel minder positief) verlopen. Deze film
is vooral leuk als aanleiding om de volgende bewonersbijeenkomst te organiseren, zonder
agendapunten en meer van de rest. Goed gedaan, Arie!
‘Een ode aan Toverlint’, gemaakt door een hele reeks
Toverlinters die deelnamen aan een 72 uurs- project van de
NOVA is een pareltje van samen- werking geworden. Een
mooi idee en prachtige overgangen tussen de verschillende
onderdelen. Van heel simpele tot geavanceerde zoals het
doorgeven door het beeldscherm. Chapeau!
‘Overstap’ van Wout

Beute monteert…
…op de Lange
Als Wout zo’n lange inleiding nodig heeft om zijn film te introduceren kan je je er in de bespreking
niet met een Jantje van Leiden van afmaken. Daar gaat-ie dus:
Een uitdagend project, noemt Wout het zelf en dat is het ook. Nadat ik de film een paar keer bekeken
had heb ik de clip van Ilse de Lange opgezocht en gekeken wat nu de overeenkomsten en verschillen
zijn in de beide films. Wout gaat uit van de ‘overgang, van de ene naar de andere kant van een
klimtoestel’ als symbool voor de overstap van de kinderen van basis- naar voortgezet onderwijs. Een
hele stap, zo te zien. Ze worden uitgezwaaid en welkom geheten door andere kinderen. Een mooie
metafoor. Bij Ilse de Lange is het simpel een compilatie van shots uit verschillende concerten. Maar
hoe! Kijk vooral naar: Ilse DeLange – Changes (official video) - You Tube. En dan de vergelijking
met de clip van Ilse de Lange. Haar muziek doet het prima, ook in de film van Wout. En toch krijgt
Wout er niet die vaart in die in de muziekclip zit. Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn.
De belangrijkste twee: 1. de onderbreking van de actie van de kinderen door de flash-backs en de
ingesproken tekst en 2. De diversiteit aan beelden (klimmers, uitzwaaiers, inzwaaiers, historisch
materiaal) tegenover 1 hoofdfiguur Ilse die in bijna elk shot de camera naar zich toetrekt in de
aanloop naar, het optreden tijdens en de afsluiting van een reeks door elkaar gemonteerde concerten.
Ook al leg je in de montage precies over elk shot van haar er één van Wout, door de diversiteit van
beelden haal je nooit diezelfde ‘flow’. Maar toch Wout: ik heb bewondering voor je en heb van je
filmpje genoten!

Toen Ben een poosje geleden de film van Piet over
hond Oeka zag kwamen er oude herinneringen bij
hem boven en dook hij in zijn archief. De film
‘Cheverny’ is hiervan het resultaat. Een leuk
stukje vakantiefilm van een bezoek aan het
gelijknamige chateau met zijn prachtige meute
jachthonden en een oppasser met een zweepje.
Wat hebben die beesten een honger. Mooie
opnamen en goed tot één geheel gemonteerd.

Niek van Oostenbrugge

Beschouwing “Laat maar zien”-films, door Arie
Corona Ammerstol van Peter Dijkstra
Peter is in staat geweest een film te maken over de gevolgen en over hoe men omgaat met Corona in
het dorpje Ammerstol. De film heeft ook als doel een terugkijk te kunnen geven op deze periode.
Het verhaal wordt op zijn eigen manier vertelt en begint met een hele mooie opening namelijk, met
de Premier Lubbers zoals hij de maatregelen uitlegde. Daarna komt het dorp aan de beurt, de straat,
de buren, de kinderen, de markt en veel meer. De tekst van Peter volgt de film nauwkeurig, vertelt
wat en waarom en voorkomt dat er overbodige uitleg wordt gegeven. Een paar interviews die op een
mooie manier met elkaar te maken zoals van Ronald Koudstaal en de zanger-presentator Peter Dons.
Verder zangers en muziekspelers die de wijken in gaan. Dit gaat door tot de eerste vormen van
herstel. De school, kerk en horeca.
De filmische vormgeving is uitstekend. Veel afwisselende beelden, standpunten en uitsneden zijn
heel gevarieerd. Bijzondere waardering voor de geluidslaag die over de shots heen loopt en het
verband er in houdt. Conclusie: een schitterend document voor Ammerstol
Changes van Wout Beute
De introductie van de film die begint met “verandering” is om zoals Wout schreef:
Dit filmpje vind ik zelf leuk en was wel een uitdaging. Het gaat over de overstap van basisschool
naar voortgezet onderwijs. Normaal worden de kinderen in de kerk gezegend door de ouders. Een
soort van "Loslaat'" ritueel. De kinderen gaan dan ook over van de kindernevendienst naar de 2e
helft. Via oude en nieuwe beelden wordt de inhoud van de film aangepast aan de tekst. De kinderen
die hun vertrouwde omgeving van de basisschool verlaten. Om het verhaal door liedtekst en voice
over te geven is uitzonderlijk en goed geslaagd. Met leuke shots, tekst op groot papier en wat
filmische trucjes wordt het verhaal getoond op een manier die de jeugd van die leeftijd zal
aanspreken. De voice over vertelt eigenlijk waar het over gaat.
De vormgeving, al enigszins genoemd, is ontstaan door de montage. Je moet het nu eenmaal doen
met veel ouder beeldmateriaal. Het kijkspel wat ontstaat is een beetje traag maar prima. De
geluidslaag is goed en gaat soepel om met lifegeluid, voice-over en de song.
Conclusie: Uitstekend voor de doelgroep maar ook volwassenen zullen met een glimlach de film
ervaren.
Cheverny van Ben Roete
De motivatie om deze film te (her)monteren gaf Ben zelf al.
Het gaat om een beroemd kasteel, een museum met extra tuinen en jachthonden en een history, het
bezichtigen waard. Opnamen van alles komen aan de orde. Het kasteel met interieur komt zonder
commentaar aan de orde en laat dat zien wat in vele nog bestaande kastelen te zien is.

Rustige ordeningen met fraaie shots maken van deze kasteelfilm een reportage. Rond 08.15 minuut
komt de voice over weer terug. De kennel met jachthonden is uitgesteld tot aan het eind en vertoont
overweldigende beelden, een Apotheose.
De filmische vormgeving is, op de intro na van Ben, die typisch is evenals zijn voice over, eenvoudig
en registrerend. Veel komt aan bod.
Arie Heerkens.

Napraat en playlist “Lets Get Virtual”
Nu we vanaf 1 september weer gebruik gaan maken van het clubgebouw en de Programma Commissie
(PC) het roer weer overneemt, is een kleine terugblik op het digitale spektakel wel op zijn plaats.
Overvallen door de corona maatregelen werd het clubgebouw maart jl. voor onbepaalde tijd voor de
clubleden gesloten. Maar hoe houd je dan de vereniging levend? De wekelijkse ontmoetingen, het zien
en praten over films was en is voor de filmliefhebber toch het middel waarmee zijn of haar hobby
inhoud krijgt.
In samenspraak met de PC is toen door ons het idee uitgewerkt om elke dinsdagavond een digitale
presentatie te verzorgen onder de kreet van “Lets Get Virtual”.
De doelstelling is het contact met de leden in stand te houden om mogelijk daarna in de loop van het
jaar de draad van de gebruikelijke clubavonden weer op te kunnen pakken. Zo maar wat “lollige
filmpjes” van het internet plukken leek ons zeker voor de wat langere termijn daarbij niet de juiste
oplossing. Waarom dat, terwijl we toch een rijke schat aan films in het archief hebben staan.
De volgende criteria speelde o.i. in de keuze wel een rol:
1. Door de afwijkende programmering ontstaan ook mogelijkheden. De nieuwe leden van de
gelopen tijd kennen de historie aan films en vereniging niet. Wat voor oudere leden het ABC
van de vereniging is, is voor hen totaal nieuw. Zo vroeg laatst iemand ons, wie is Mat
Gerritsen? Het probleem was duidelijk.
2. Wil je zo lange tijd op deze wijze de leden binden, dan is afwisseling in het programma van
oud en nieuw belangrijk. De mix is o.i. de verrassing en de binding.
3. We kunnen ook aandacht besteden aan bepaalde thema’s met oude en nieuwe films.
4. De “Laat maar Zien” traditie vergt wel een organisatie, maar is niet onmogelijk.
Uiteindelijk is er gekozen voor een vorm waarbij iedere week een bepaald thema werd gekozen. Soms
afhankelijk van het moment of anders van de actualiteit.
Met name de 5 mei presentatie met het thema 75 vrijheid, de films over Mat Gerritsen en Bram de
Korte als markante Toverlinters en de eigen vakantiefilms als “lekkermakertje” leverden de nodige
waardering op.
Ook is er tweemaal een “Laat maar Zien” gehouden en heeft de filmgroep Gouda “Toen en Nu” op
deze wijze de première van hun films gegeven.
Van dit alles is verslag gelegd in Toverslag zodat ook de “niet-kijkers” bediend werden.
Bijzonder is ook het initiatief van Evert om met zijn “ZOOM” de contacten en technische
mogelijkheden van deze tijd op te verkennen en eigen te maken. Aanvullingen op het programma die
van harte welkom waren.
Al met al zijn op die manier 21 weken het verenigingsleven inhoud gegeven, die anders verloren
zouden zijn gegaan. Experimenten zoals “Lets Get” en “ZOOM” vormen nu de basis waarop Toverlint
ook in de toekomst mogelijk kan blijven functioneren.
Aanbeveling:
De tijdgeest geeft aan dat als wij in verenigingsverband willen blijven filmen, dat op een andere
manier moeten inrichten. Corona maatregelen beperken het aantal personen, die wekelijks een bezoek
aan het clubgebouw kunnen brengen. Maar waarom die beperkte toegankelijkheid tot films niet
uitbreiden met het op woensdag daarna toezenden van de vertoonde films aan de overige leden. ”Lets

Get” heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Zo kunnen alle leden bijblijven en als volwaardig lid
deelnemen aan de vereniging!
Of we dit nu via We transfer of via een toegangslink doen is een andere discussie. De principiële vraag
is of de leden en bestuur bereid zijn om hieraan mee te doen? Dan wel wie pakt de bal op?
Arie Heerkens,
Ben Roete.
Playlist "Lets Get Virtual" 2020
filmtitel
31-mrt

filmmakers

categorie

jaar

tijd

start

0189

De horletoet van Wil Endeveld

Co van Wingerden Piet de Haan

documentaire

1997

07:40

0200

Mistake

10 slagen analyse SBA 1997

60 sec.film

1997

01:00

0454c

Remslaap

Arie Heerkens

speelfilm

2012

9:05

arie

Kerstcadeau

arie

Thuiswerkdag

7-apr

foto

thema: humor

0340

2e
Er was eens een pastoor, een dominee
en een rabbi

Arie Heerkens

humor

2010

4:30

0351

Mr Stuiver

Workshop Oostvoorne

humor

2005

1:20

0352

De Brief

2005

2:00

0359

Werkfilm Zinloos geweld

Workshop Oostvoorne
humor
Nel vd Marel, Martha de Keizer, Nel
Timmermans
humor

2008

6:50

0363

Welkom

Niek van Oostenbrugge

humor

2005

2:00

0384

Een zwart kaartje

Arie Heerkens & René Vooren

humor

2008

1:40

2010

26:45

14-apr
0294

3e

thema: vereniging Mat Gerritsen / Toverlint

Mat Gerritsen en het Toverlint

Toverlint productie

documentaire

45 jaar getrouwd

Evert Haselaar

60 sec. film

1:00

60 sec. film

1:00
1:00

Het bier is op
0005

Nonnensex

Piet de Haan

60 sec. film

Blind

Ron Hofman

speelfilm

2020

Drukte
Het laatste stuk
Sul
Zeur niet zo
21-apr

4e

thema: ned films andere verenigingen

Koffie

Lucie Kammen Cine '67

humor

2014

05:10

Videoclip Fanfaar TrotWaar

Videoclub Noord Limburg "Skotsne"

Volgende patient

Prodeo Videoproducties

60 sec film

Rons verbouwing

Ron Hofman

60 sec film

De vraag

Patrick Brouwers

speelfilm

Jongeren Een ontmoeting

Pieter van der Linde

speelfilm

2013

06:40

The final step

Ronald van Amstel producties

animatie

2016

04:00

Vergeten verlatenheid

Ewrik en Ingrid Buysse

reisfilm

2015

08:30

What-yoy-know-mv-juulr

Juul Rikkers

animatie

Ben het grijze koffertje

Wille Wurk Filmwerken

speelfilm

03:15
01:00
2018

01:00
03:00

01:15
2019

21:20

28-apr

5e

thema: Laat maar zien 1

Bart en de vergeten kinderen

Freijja Zandbergen

documentaire

2020

09:31

Strandgolven op muziek

Rob de Weger

vakantiefilm

2020

01:00

Introductie de Veste

Wout Beute

documentaire

2019

03:45

Uitje Nova 7 april 2020

Drees Brunt

reportage

2020

04:07

Harry

Harry Eurlings

kinderfilm

2020

01:04

Biedverloop

Wout Beute

speelfilm

2020

07:44

Oeka

Piet de Haan

natuurfilm

1995

16:11

5-mei

6e

thema: bevrijding / 75 jaar vrijheid

werkfilm Vergeten Kinderen

Peter Dijkstra

reportage

2019

10:00

0194

Koninginnedag 2005, bloemenwals

film op muziek

2005

03:00

0412c

Stolpersteine

Arie Heerkens
Rene Vooren, Koos Bakker Teun v
Vliet

genrefilm

2012

3:30

0146

Het verdriet van Vukovar

Niek van Oostenbrugge
Niek van Oostenbrugge, Freijja
Zandbergen

documentaire

2004

6:00

Bona Spes
12-mei

7e

documentaire

2020

23:00

thema: lente met dichtbij reizen

0460c

Tuinreservaat

Evert Hasselaar

natuurfilm

2014

15:00

0020

De Meije

Joop van Leeuwen

natuurfim

2002

08:30

0414
0596

Reeuwijk, alle jaargetijden
Natuur in de Vlist

Toverlint werkgroep Henk Bos
Rob de Weger

natuurfilm
natuurfilm

2012

4:00

2018

4:22

0211

Niet voor de poes

Hans Lips

60 sec.film

1998

01:00

19-mei

8e

thema: markante Toverlinters

0421

Intro Bram de Korte DVD

Bram de Korte

0103

De Componist

Bram de Korte

humor

0429

Capito?

Bram de Korte

humor

0431

Weet u de weg?

Bram de Korte

humor

1:10

0434

Autoshow

Bram de Korte

humor

1:05

0178

C en A Toch voordeliger

Bram de Korte

60 sec film

1996

1:00

0161

Eten bij de Chinezen

Bram de Korte

reportage

2003

7:50

0424

Funny House band

Bram de Korte

doc + techn

8:00

0425

Het Stukje

Bram de Korte

humor

3:50

0433

De Knarren bij de Tros

Bram de Korte

reportage

5:50

0442

Lift gemist

Bram de Korte

humor

2:00

0443

De man en de illusie

Bram de Korte

humor

3:00

9e

thema: Dieren

26-mei

1:00
2:45
1991

1:25

0058

Het Beest

Toverlint productie

speelfilm

1997

2:20

0059

De honden

Bram de Korte

humor

1997

2:30

0190

Lik op stuk

Wim Peppelman

60 sec film

1997

01:00

0530c

Bommel

Arie Heerkens

humor

2016

5:00

0472c

Camelus Bactrianus

Arie Heerkens

documentaire

2014

13:00

Slechts één muziekale papagaai

internet

humor

2020

1:41

Dierentuin Pyreneeën

Peter Dijkstra

vakantie film

2016

14:09

Arie gaat op zoek

Piet de Haan

animatie

2020

0:33

ben
0533v
arie

2-jun

10e

thema: vakantie Frankrijk

0534cv Mon Tour de France

Niek van Oostenbrugge

vakantie film

2016

25:35

0444cv De charme van de Vaucluse
0603 Camarque

Ben Kleinjan
Peter Dijkstra

vakantiefilm
vakantiefilm

2013

12:00

2019

6:09

0519v

Friijja Zandbergen

vakantie film

5016

11:00

La Saveur de Provence

9-jun

11e

thema: Speelfilm 1

0177

Twee kaartjes Madurodam

Toverlint productie

speelfilm

1996

9:20

0239

Tante

Toverlint productie

speelfilm

2007

32:00

0338

Vissers Latijn

speelfilm

2010

10:00

0329

Hein

Ben Roete
Bernard Vink, Mat Gerritsen,
Toverl.

speelfilm

2010

27:00

16-jun
12e
0606 Eiland in de zon

thema: vakantie Mediteranee
Ron Hofman

vakantiefilm

2019

12:42

0536v

Venetië, een stad vol kunst

Arie Heerkens

vakantie film

2016

20:42

0308

Barcelona

Drees Brunt

vakantie film

2007

09:05

0493

Corsica

Peter Dijkstra

vakantiefilm

2011

06:43

0477

Dagje Italië

Frits Muller

vakantiefilm

2014

5:00

23-jun

13e

thema: speelfilm 2

0379

Werkopname 70/30

Mat Gerritsen

muziek montage

0060
0593

Gisteren Vandaag en Morgen
Miriam

Toverlint productie
Niek van Oostenbrugge

speelfilm
speelfilm

2004

16:30

2018

21:09

0373

Pastoorsgeluk

Arie Heerkens

speelfilm

2010

07:30

Arie Heerkens

speelfilm

2009

7:00

0374

De Deur

30-jun

14e

thema: unica films ivm Zoom

1 No more

SGDB Productions

speelfilm

2 Ik kan vliegen

De ontmoeting

speelfilm

3 Gezonken modder

Bea de Groote

speelfilm

7-jul

3:30

5:43
2017

7:54
30:00

15e
alternatief zoomavond evert

14-jul

16e

geen film presentatie
thema: 60-sec films / monteren op muziek/ animatie

0193

Gelato e Altro bibita

Arie Heerkens

montage op muziek

2007

03:00

0170

De Griepspuit

Toverlint productie

60 sec film

1996

1:00

0018

Te Koop

Co van Wingerden

2003

1:00

0004

De Uitrusting

2003

1:00

0366

Blaast u maar

Toverlint productie
Piet de Haan, Niek van
Oostenbrugge

60 sec.film
60 sec film

2:00

Laatste wil

Elvira franken, Martha de Keizer

muziek montage
60 sec film

1991

0357

2011

1:00

0349

Rijklaar

60 sec film

2008

1:00

0347

Mijn broer

Niek, Cor Jongbloed, Piet de Haan
Piet de Haan, Niek van
Oostenbrugge

2006

1:00

0002

Stoom en ritme

Toverlint productie

2001

2:57

0110

Thats life

M. Gerritsen / L. Mc Williams

genre film
60 sec film

60 sec film

1996

0576

Bij de tandarts

Arie Heerkens

60 sec film

2017

1:03

0213

Effe tukkie doen

SBA 1998

60 sec film

1998

01:00

0214

Toekomst

SBA 1998

60 sec film

1998

01:00

0362

t zal me een worst wezen

muziek montage

2006

2:15

0378

Biertje

Niek van Oostenbrugge
Arie Heerkens & René Vooren, Cor
Vermeulen

60-sec film

2006

1:00

0389

Naaiwerk

Bernard Vink, Mat Gerritsen

60-sec film

2007

1:00

0007

Apres-ski

Piet de Haan

animatie

2003

1:00

0008

De Maaltijd

Piet de Haan

animatie

2003

1:00

0009

Ledematen

Piet de Haan

animatie

2003

1:00

0010

Een Biertje

Piet de Haan

animatie

2003

1:00

0139

Twee monniken

Piet de Haan

1:30

De Kus

SBA 1998

animatie
60 sec film

2003

0215

1998

01:00

0220

Help

SBA 1998

60 sec film

1998

01:00

0380

Vigeland

Evert Hoogendoorn

muziek montage

1998

5:00

0495

Vlisterfilm 2012 Remote

Peter Dijkstra

60-sec film

2012

1:00

0393

Toverslag, Vlisterfilm 2005

Cor Vermeulen montage

60-sec film

2005

1:00

0513

Blind date

Toverlint productie

60-sec film

2011

1:00

0529c

B 737

Arie Heerkens

60-sec film

5016

1:00

0496

Irritatie

Peter Dijkstra

60-sec film

2012

1:00

0497

Penibel

Toverlint productie

60-sec film

2012

1:00

0508

Glaasje

Niek van Oostenbrugge

60-sec film

2012

1:00

0319

Musico Rapido

Arie Heerkens

animatie

2011

01:27

0386

Wel Verdraaid nog aan toe
Arie

Boudewijn Klop
Piet de Haan

animatie

2006

02:00

animatie

2016

1:28

0543
21-jul

17e

thema: speelfilms 3

0474c

Briljant geslepen

Toverlint

speelfilm

2014

14:00

0470c

De erfenis

Piet de Haan,Niek v Oostenbrugge

speelfilm

2014

14:30

0169
0591

Zonder meer
De brief

Arjan Haakmat, Mara Vissers
Toverlint, jubileumfilm 2018

speelfilm

2002

16:36

speelfilm

2018

15:52

28-jul

18e

Filmgroep Gouda toen en nu

Groeneweg

Filmgroep toen en nu

documentaire

2020

5:29

Kasteel

Filmgroep toen en nu

documentaire

2020

4:59

Motte

Filmgroep toen en nu

documentaire

2020

4:27

Parken

Filmgroep toen en nu

documentaire

2020

4:32

Tolhuis

Filmgroep toen en nu

documentaire

2020

6:31

4-aug
0634

Corona Amerstol

thema: laat maar zien 2
Peter Dijkstra

documentaire

2020

14:04

0635

VVE Berwick

Arie Heerkens

reportage

2020

5:19

0636

NOVA 72 uur project

Toverlint productie

speelfilm

2020

3:59

0637

Verandering

Wout Beute

montage op muziek

2020

3:05

0638

Cheverny

Ben Roete

vakantiefilm

2008

12:53

11-aug

19e

20e

thema: waar waren wij gebleven? vakantie festival

0607
0618

Nach Kevelaer naturlich

Niek van Oostenbrugge

documentaire

2019

6:18

IJsland, land van vuur en ijs

Koos Bakker

vakantiefilm

2019

16:18

0602

VAE 20

Wout Beute

vakantiefilm

2019

19:57

0614

Iran

Joop van Leeuwen

vakantiefilm

2019

13:42

Thema: waar waren wij gebleven? club festival
Drees Brunt
speelfilm

18-aug
0611 Snoei

21e

2019

18:55

0613

Aloysius

Wil Wildschut, Ron Hofman

documentaire

2019

9:28

0620

Joris en de haai

Niek van Oostenbrugge

humor

2019

1:58

0612

De Verhuizing

Wout Beute

documentaire

2019

29:35

En dit waren dan de voorstellingen van het “ToverlintThuisTheater”. Eén en twintig weken hebben
we zo in coronatijd het toverlicht in stand mogen houden. Mogelijk heb je gekeken met een heel of
half oog. Soms films maar overgeslagen of soms doorgespoeld. Dat mag allemaal thuis, want ook op
die manier houd je toch contact met de club en zijn leden. En dat was nou net de bedoeling.
Dank voor de belangstelling, de reacties en ondersteuning. Dank ook voor Evert, die met zijn
“ZOOM” op een voor ons vernieuwende manier ook dat contact zocht. Een ontwikkeling waar we
vast nog meer van gaan horen.
Vorige week was het thema “Waar waren wij gebleven?” met onze filmproducties. Dit om de
mogelijke herstart in september wat op te peppen.
Arie Heerkens.

Kermis of geen kermis op de Markt in september…..,
bij TV Gouwestad gaat-ie zeker door!
Van dinsdag 22 september tot en met zondag 27 september 2020 vindt de traditionele Goudse kermis
plaats. Tenminste, dat is de bedoeling. Verschillende kermissen hebben al in afgeslankte vorm
plaatsgevonden, compleet met looproutes en afrasteringen. De grote vraag is of Gouda dit experiment
ook aandurft. Zo niet dan biedt TV Gouwestad dit jaar in ieder geval in deze week een alternatief:
‘Perpetuum mobile’, de kermisfilm die Niek van Oostenbrugge vorig jaar op de Markt in 4 dagen
opnam. Met Toverlint-logo.

Nieuwe apparatuur
Ook al is er Corona, de activiteiten gaan gewoon door, althans men is bezig geweest om nieuwe
apparatuur te installeren om nog beter geluid te krijgen. De foto’s laten zien hoe het er toegaat om de
apparatuur aan te sluiten. Het is gewoon een verhaal. Foto 1. Eerst laten de monteurs zich beraden
hoe de aansluiting gaat plaats vinden, Foto 2, vervolgens wordt er overleg gepleegd, zo gaan we het
doen. Foto 3 Zijn we het er allemaal mee eens? Foto 4 Lijkt me een goed plan, daar gaan we. Foto 5.
Eens kijken of we alles goed in de kast kunnen krijgen. Foto 6 Ik weet het nog niet of dat lukt denkt
Ben. Foto 7 Koos weet het zeker en Rob kijkt toe en denkt nou dat lukt Koos wel. Foto 8 Ja hoor
zegt Ben alles staat er in en Koos denkt dat wist ik wel!!. Foto 9 Nu kunnen alle Toverlinters zien dat
het inderdaad is gelukt. Per 1 september gaan we het horen wat deze kanjers hebben gefikst.
Met groot respect voor deze drie mannen en in het bijzonder voor aanjager Ben.

Met dank aan Arie voor de foto’s.
Rob de Weger.

De Barbecue.

Een bijzonder goed initiatief, zeker in coronatijd met in achtneming van de regels van het RIVM. Dat
vonden ruim 40 mensen ook. Iets aanpassen dan maar. Gezelligheid staat voorop nietwaar!
Dus iedereen in de startblokken.
Maar ja, zo gaat dat vaak, plannen worden gemaakt en in eerste instantie gaan ze goed, maar vallen
dan op het laatste moment in duigen. Helaas ging ook de barbecue door virus-vermeerdering in rook
op. Gelukkig hebben we een bestuur en programma commissie die met beide benen op de grond
staan en beslist hebben dat onze gezondheid toch belangrijker is dan een feestje waar besmetting op
de loer ligt.
Maar niet getreurd! Vanaf 1 september gaan we weer beginnen met clubavonden te houden in ons zo
vertrouwde clubgebouw. Weliswaar onder heel strikte regels waar we volgaarne aan zullen voldoen.
Eindelijk kunnen we, al is het maar beperkt. Ik zie er naar uit.
Rob de Weger.

