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Dit is het eerste schrijven van onze nieuwsbrief Amfi’66 januari 2023. 
Wij zijn natuurlijk gewend om elke maand een clubblad te krijgen, maar om de leden 
toch nog een beetje op de hoogte te houden wordt het elke maand een nieuwsbrief.  
De afgelopen tijd hebben we veel meegemaakt, maar daar ga ik jullie nu niet mee 
lastigvallen. Het belangrijkste is dat onze club nog bestaat en natuurlijk ook door 
jullie, onze leden, want dankzij de leden bestaan wij nog. Applaus daarvoor. 
We zijn dit seizoen wat later met onze clubavonden begonnen en de officiële avond 
was dan ook 13 december vorig jaar. 
Omdat het Cinefleur-festival er weer aan zit te komen, zijn we daarmee meteen aan 
de slag gegaan om te kijken welke films er gaan meedoen.  
Nu leek het ons leuk dat onze club speelfilm HARMLESS, die wij gezamenlijk hebben 
gemaakt, sowieso te laten draaien op het festival in de Muze in Noordwijk. 
Door stemmen van de leden is ook de film PIET'S SCHATJE en de film DE MONTEUR 
uitgekozen om op het festival te worden gedraaid. 
Op 3 januari hadden we weer onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, die weer goed 
werd verzorgd met veel lekkers en de gebruikelijke champagne.  
Ik heb deze twee clubavonden een beetje in het kort beschreven, want er komt een 
klossenpot. Daarin komen de namen van de leden in en elke clubavond wordt er 
één persoon uit getrokken, die dan een verslag mag schrijven over die avond. Je 
mag dat natuurlijk helemaal in je eigen woorden doen en zo blijft onze nieuwsbrief 
ook een beetje gevuld. 
De meeste van jullie weten al dat zondag 5 februari het Cinefleurfestival is. 
Heb je je nog niet opgegeven, kan je dat nog doen bij Ton Zeegers. 
De zaal gaat open om 12:00 uur. Aanvang is 13:00 uur. In de Muze, Wantveld 2, 
2202 NS in Noordwijk. 
Er is daar wel een groot parkeerterrein, maar helaas niet gratis. Het beste zou zijn 
dat we met gevulde auto’s er naartoe rijden en de parkeerkosten delen. 
Na het festival gaan we met z’n allen uit eten in de Flamingo in Noordwijk. 
Er komen natuurlijk dit jaar meer festivals aan en daar probeer ik iedereen zoveel 
mogelijk van op de hoogte te houden via de mail of de nieuwsbrief.  
Als je ook een schrijven wil doen in de nieuwsbrief, dan kan dat altijd. Want hoe 
meer schrijven erin komt hoe leuker en voller die wordt. Je kunt dan je stukje mailen 
naar Nel Koppen en zij zorgt dan dat het een leuk plekje krijgt. 
Ik wens jullie nog een filmisch en creatief jaar toe want in de toekomst gaan we Amfi 
weer laten opbloeien tot een echte filmclub waarin veel gedaan gaat worden en wij 
er met zijn allen weer flink tegen aan gaan.  
 
John Beekman 




