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Wat is de maand alweer omgevlogen, maar in een maand kan er ook heel veel 

gebeuren. We hebben het cinefleur-festival gehad, georganiseerd door Noordwijk, 

en werd heel goed bezocht. Volgend jaar is onze club, Amfi’66 aan de beurt om dit 

festival te organiseren. Het bestuur heeft al aan een paar leden gevraagd wie er zou 

willen meewerken aan dit festival, maar nog meer hulp kunnen we zeker wel 

gebruiken. Heeft u ideeën of wilt u ook de handen uit de mouwen steken, laat de 

bestuur het weten. Want vele handen maken licht werk. 

Op zondag 19 maart wordt er in de Stoomhal in Wormer natuurfilms gedraaid door 

Kees Meurs. U heeft daar al een mail van ontvangen, maar u moet wel reserveren 

want vol is vol, dus wees er snel bij. Het adres van de Stoomhal is Pakhuisplein 44 

1531 MZ in Wormer. Gratis parkeren. 

We zijn ook momenteel bezig om één minuut filmpjes te maken, waarin Kees ter 

Voort ons op een clubavond al het één en ander over heeft verteld.  

Om een verhaal te maken in één minuut valt natuurlijk niet mee, want zeg nou zelf, 

een minuut is zo voorbij. Maar als u er eenmaal aan begint, zal u zien dat het best 

leuk is en ook een uitdaging dat u het toch voor elkaar heb gekregen.  

U hoeft dat natuurlijk niet alleen te doen, daarom willen we met de leden ook 

groepjes maken, dan zal het zeker lukken om een mooi één minuut filmpje in elkaar 

te flansen. Zodra uw één minuut film(s) klaar is/zijn kunt u deze eventueel ook 

aanmelden voor het één minuutfilm festival, dat op 11 en 12 november plaatsvind in 

Hotel Theater Figi in Zeist. Dan kunt u er meteen een leuk weekend uitje van maken. 

Op dinsdag 14 maart is er geen clubavond want dan is ons clubgebouw omgebouwd 

tot stembureau voor de verkiezingen. De clubavond wordt dan verschoven naar 

dinsdag 7 maart. Zet dit alvast in uw agenda, maar u krijgt rond die tijd daarover nog 

een mail als herinnering.  

Elke maand (behalve in de vakantieperiode) komt er een nieuwsbrief uit, om 

iedereen een beetje op de hoogte te houden over het wel en wee in onze club en 

ook daarbuiten. Omdat we de klossenpot hebben ingevoerd, is ons nieuwsblad toch 

nog redelijk gevuld, maar hij mag natuurlijk nog voller. Wilt u er ook wat in 

vermelden, kan dat altijd. Het kan bijvoorbeeld zijn in een vorm van een mop, die u 

misschien al een hele tijd wil delen met anderen. Of iets anders wat u kwijt wil.  

U kunt uw stukje dan naar Nel Koppen sturen, met vermelding van: een stukje 

schrijven voor in de nieuwsbrief. Dan zorgen wij dat het erin komt te staan. 

John Beekman  




