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Donderdag 6 november
Bijna alle Velsenleden werkten mee of waren aanwezig in Purmerend.
Sommige clubs ontbraken totaal. Een gemiste kans?
Welke films vaardigen we af naar de Interclubontmoeting?
Bespreking callsheets voor de jubileumfilm OIG-IHD.
Gaan we gezamenlijk een fictie-film of een non-fictiefilm maken?

Donderdag 20 november
Wil je adviezen hebben van de clubleden over je nog groene film?
Neem hem mee en je gaat naar huis met goede tips!
We gaan kijken en praten over een paar films die Piet jureerde voor het
jaarlijkse GRAND OFF filmfestival.

Zondag 23 november
Een gezellige filmdag in De Jansheeren in Heemskerk!
De bij NH’63 aangesloten clubs ontmoeten elkaar tijdens de Interclubontmoeting.
We mogen 3 films inleveren, alle genres toegestaan. Maar ...ze mogen niet ouder zijn dan
2 jaar en gezamenlijk niet langer duren dan 20 minuten.

Waar hebben we het over?
blz. 1 Vooraankondigingen
Waar hebben we het over?

blz. 3 Een ‘nieuwe’ Abeel
blz. 4 Successen voor onze club op NOVA Filmfestival

blz. 2 Uit de hamer geklapt
blz. 7 Een latertje
blz. 3 Verslag 23 oktober: ‘Koppensnellen’
blz. 8 Colofon
blz. 3 Jubileumboek nabestellen
blz. 8 Agenda Velsen & omstreken
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Uit de hamer geklapt
2.674.800 Seconden geleden maakte ik mijn vorige column, inclusief 1 uur minder voor de wintertijd, en een
flink aantal van genoemde seconden zijn gebruikt voor onze gezamenlijke bezigheden rondom het filmen.
Oktober was voor Videofilmers Velsen een echte festivalmaand.
Op de vijfde van de maand waren Bouke, KeesT, Piet, Ruud, Cor en Gerard aanwezig op het 6 e Nationaal
Amateur Speelfilmfestival in Sneek. Videofilmers Velsen won met ’Het Witte Huis’ de publieksprijs.
Silvan Zomerdijk (de kleine Daniël in ”Het Witte Huis”) won de prijs voor de beste acteur, hij heeft de prijs
inmiddels ontvangen. Klasse!
En mijn vergeten jasje, eenzaam aan de kapstok de nacht doorgebracht, werd keurig op het Nova Filmfestival terugbezorgd. Ook klasse van Annet Lutz.
Ook het Nova Filmfestival 2014 op 25 en 26 oktober in de Purmaryn was een Festival om van te smullen.
Ben Teeninga ontving de UNICA-medaille voor het vele werk als NOVAtheek beheerder.
Arie de Jong, reeds op vrijdag 29 augustus op de Algemene ledenvergadering tijdens UNICA benoemd tot erelid, kreeg de bijbehorende versierselen uitgereikt door de secretaris-generaal Jan Essing en UNICA-ambassadeur Wolfgang
Freyer. Arie was jarenlang secretaris-generaal van de UNICA.
De door Cor van der Plaat en Kees Tervoort gemonteerde trailer van ’Het Witte Huis’ werd gekozen als beste trailer van de ingezonden 30 films.
De ’Prijs Herman Ottink’ voor beste cameravoering, een prijs die nog steeds wordt gemaakt door Herman en daarom ook deze
naam mag hebben, werd gewonnen door ’Het Witte Huis’ en uiteraard in ontvangst genomen door cameraman Cor van der Plaat.
Eén van de drie SuperNova’s in de categorie non-fictiefilms ging naar ’Tegenlicht’ van Fred Boeré. Deze film kreeg van de jury op
het Clubkampioenschap net geen nominatie voor het NH’63 Regiofestival, ging in beroep en won met Goud de eerste prijs op genoemd regiofestival. Het kan verkeren in juryland. Fred, van harte gefeliciteerd met dit juweeltje.
Eén van de drie SuperNova’s in de categorie fictiefilms ging naar ’Het Witte Huis’ van Videofilmers Velsen. De fraaie sculptuur werd
uitgereikt aan Piet van Eerden, die vanaf het begin zeer nauw betrokken was bij de totstandkoming van deze clubfilm. Onder zijn
leiding en met de medewerking van alle leden van ’Velsen’ is een prachtige film en veel saamhorigheid ontstaan. Voor alle leden:
van harte gefeliciteerd met dit succes!
Met deze goed geoliede prijsuitreiking kwam er ook een eind aan een prachtig filmfeest.
Dat feest was vrijdagmiddag al begonnen met een batterij auto’s, waaruit diverse apparatuur werd geladen. Kortom,
alles wat nodig is om een dergelijk festival te laten slagen.
Van half 11 tot één uur ‘s nachts mochten we opbouwen van de toneelmeester. Het grote scherm, beeld en geluid, posterschermen, lantaarn: alles kreeg een vaste plaats.
Op zaterdag een vroeg ontbijt en dan hup, de resterende werkzaamheden uitvoeren. Zoals kabels voor beeld en geluid via de kortste route aanleggen naar de monitor in de hal. Alles vastplakken met tape, die halverwege op is. Een nieuwe rol moest node worden gedeeld met de plakkers van de posters, die al snel door hun doorzichtige tape heen waren. Waren er dan zoveel posters?
Nee, er zat weinig kleef meer op het kleine rolletje. Van de twee mooie en fraaie schermen voor de posters werd slechts een zeer
klein deel gebruikt, terwijl het andere scherm angstig leeg bleef.
Jammer van al die moeite voor het opbouwen van 2 schermen, zo midden in de nacht. Jammer dat filmers wel films, maar geen
posters kunnen maken. Of zouden de afwezigen soms bescheiden willen zijn?
De tijd voor het leggen van de kabels liep flink uit en als ik uiteindelijk bij de monitor ben gekomen, is het in de foyer al behoorlijk
druk.
Sommigen vroegen hoe het met me ging. In mijn eenvoud ken ik slechts één antwoord: ”Goed, het gaat goed met mij, dank je, ik
moet weer door, het werk roept mij”. Niemand merkt dat mijn manier van lopen niet is zoals ik dat als klein Gerardje heb geleerd.
Totdat mijn vrouw Ank mij op zondagavond laat, als we thuis zijn, vertelt dat er een flink aantal mensen aan haar hebben gemeld:
”Gerard begint ook steeds slechter te lopen!”
Ja mensen, ik loop steeds minder goed, ondanks een keur van specialisten die achter mij aanlopen. Nefrologen, longarts, dermatoloog, oogarts, diabetesverpleegkundige, ’bottendokter’, neuroloog en de huisarts. Ook mijn apotheker mag in dit lijstje niet ontbreken. Menige wintersportvakantie wordt aan mijn welzijn verdiend.
Ik heb mijn hoop nu gericht op de fysiotherapeut, die in zijn wijsheid heeft vastgesteld dat mogelijk een spier onwillig is, een deel
van zijn taak niet meer uitvoert of zelfs korter is geworden. Ik doe trouw mijn opgegeven oefeningen en help hem ook aan een
welverdiende vakantie!
Maar verder gaat het goed met mij.
Inmiddels zijn we op de clubavonden alweer druk bezig met een volgend, gezamenlijk project. Wordt het weer een speelfilm of
voor de verandering een non-fictiefilm?
De ideeën stromen binnen. Wordt vervolgd…..
Uw voorzitter, Gerard Swets
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Verslag 23 oktober: ‘Koppensnellen’
Bij binnenkomst werden we verrast door een nieuw projectiescherm. Deze is elektrisch uit- en op te rollen en dat
scheelt voor de opbouwploeg heel veel werk. Dit scherm is
wel kleiner dan ons eigen scherm, maar voor de reguliere
clubavonden ruim voldoende. Op speciale avonden, zoals het
clubfestival en “In De Hoofdrol” zullen we ons eigen scherm
blijven gebruiken.
In het openingswoord van Gerard staat hij even stil bij het
overlijden van Wil Ottink. Wil is deze middag in Bilthoven
gecremeerd. Een aantal leden van de club waren hierbij aanwezig. Ter nagedachtenis aan Wil wordt een minuut stilte in
acht genomen.
Ook nu blijkt maar weer dat het leven gewoon door gaat en
Gerard kondigt een aantal jarigen aan. Piet, Ruud en Kees
zijn jarig geweest en dat betekent een rondje van de jarigen
in de pauze. Applaus. Kees is er deze avond niet, maar dat
rondje houden we te goed. Tevens is vanavond Han Agterhof
aanwezig. Hij komt de sfeer proeven bij Videofilmers Velsen.
En ik kan je verzekeren; als je eenmaal geproefd hebt, dan
smaakt dat naar meer.
Dan komen we bij de opdracht van deze avond. Vier weken
geleden is de opdracht gegeven om krantenkoppen te verza-

melen. Wellicht schuilt in deze koppen wel een goed idee
voor het maken van een documentaire of een speelfilm.
Diverse leden hadden gehoor gegeven aan deze oproep.
Prachtige onderwerpen kwamen langs, zoals: “De Peperbus”,
“Heel wat uit te leggen”, “Vrouw redt man door hem neer te
steken”, “Verkoper van straatkrant tot conciërge” en zo waren er nog een aantal. Alle onderwerpen werden uitvoerig
besproken om te zien of er mogelijkheden waren tot uitwerking in een filmverhaal.
Als slot werd nog een film vertoond die Piet en Cor gemaakt
hebben in 1999: “De lege spiegel”. Met deze film hebben zij
grote successen geboekt, zoals bv. het winnen van het Benelux Filmfestival in Oostende. Nog steeds een film waar je met
heel veel plezier naar kijkt.
Om omstreeks 22:45 uur sluit Gerard de avond na iedereen
opgeroepen te hebben om vooral komend weekeinde het
NOVA Filmfestival in Purmerend te bezoeken.
Bouke

Jubileumboek nabestellen
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van onze club maakte ik een boek waarin opgenomen de opdrachtfilms en films voor de Interclubontmoetingen die we produceerden
tussen 1973 en 2013.
In het boek worden 71 films, en als extraatje Het Witte Huis, uitgebreid beschreven: titel,
thema, lengte, auteur(s), cast, crew, korte inhoud, drager en de behaalde prijzen. Uit
iedere film is ook minimaal 1 foto opgenomen. Formaat 21 x 25 cm. Harde omslag.
Het boek is tot 1 december 2014 na te bestellen door € 60,-- . over te maken op giro
NL75 INGB 0007 4780 49 t.n.v. P.W.J. van Eerden-van Amersfoort.
De levertijd is ca 10 dagen. Een leuk kerstcadeau?

Een ‘nieuwe’ Abeel
Al heel lang is onze club welkom in ‘In de Abeel’. Het gebouw is eigendom van de Gemeente Velsen en de vaste huurder is de
Stichting OIG-IHD. Tijdens de oorlog werd de Abeel gebruikt als ‘gaarkeuken’ waar de inwoners van Velsen hun dagelijks voedselrantsoen konden afhalen.
Eens in de 14 dagen, op donderdagavond, huren wij de zaal van OIG-IHD en wij voelen ons daar zeer welkom.
Naast de reguliere avonden, huren we de zaal ook voor NH’63-vergaderingen en cursussen.
Piet Huijboom, oud voorzitter van IHD, is onze vaste barman (vrijwilliger).
Marijke, die ondertussen al 14 jaar lid is, staat hem trouw bij en hoort zogezegd ‘bij het meubilair’.
In de zomervakantie is de grote zaal gerenoveerd. En hoe!
Nieuwe vloerbedekking, een nieuw plafond, alles geschilderd in prachtig in elkaar overlopende kleuren, nieuwe verlichting, een
elektrisch bedienbaar projectiescherm, enz.
IJs en weder dienende hopen we nog lang onze hobby te beoefenen in ‘In de Abeel’.
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Successen voor onze club op NOVA Filmfestival

SuperNova ‘Tegenlicht’

SuperNova ‘Het Witte Huis

Het is bijna niet te
geloven!
De makers van de
film ‘Lonely Boy’, de
beste amateurfilm
van Nederland, waren niet aanwezig om
hun prijzen in ontvangst te nemen! Zo
kwam het dat een
waarneemster bepakt en bezakt naar
huis ging om de prijzen af te leveren aan
de thuisblijvers!

Beste cameravoering Cor

En wat te zeggen van onze
snoepmeisjes Yvonne en Laura!

Gelukkig zijn er veel meer positieve zaken te melden.
Zo werden bijvoorbeeld alle films tijdens de openbare jurydiscussie besproken. Weliswaar kort, maar nu hoorden alle makers iets over hun films.

Tijdens de pauzes werden twee workshops
gehouden in de Kleine Zaal. Roxana van der
Meulen leidde ‘Acteren voor de camera’
waaraan 2 actrices en 2 acteurs uit NH’63
deelnamen.

Tony Jacobs uit België legde uit
wat de invloed op je beeld is van
het manueel beheersen van je
camera.

De geweldige inzet van de vele
medewerkers, waaronder onze
clubleden, was hartverwarmend.

Liefst drie teams interviewden de
aanwezigen en onze onvolprezen
technische dienst zag kans de interviews in de volgende pauzes op
de monitoren in de Foyer te vertonen.

Alle makers hadden trailers van hun
films gemaakt. Cor en Kees hadden
de trailer van Het Witte Huis zo professioneel gemaakt, dat de
‘trailerjury’ (Bianca van Gelderen,
Cor Sol en Ben Teeninga) deze de
beste vond!

Ben Teeninga ontving de UNICAmedaille voor zijn jarenlange inzet voor
de NOVA.
Ben is o.a. Novatheek-beheerder.

Arie de Jong kreeg de versierselen, behorend bij het erelidmaatschap van de UNICA uitgereikt. Arie is vele jaren secretarisgeneraal geweest Zijn opvolger, Jan Essing, sprak hem toe en Wolfgang Fryer,
buitenlandambassadeur van UNICA, over
-handigde de oorkonde en de medaille.
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Na elke film nodigde presentatrice Marijke Koeman de maker
(s) uit voor een kort interview. Noodgedwongen was daarvoor slechts drie minuten beschikbaar, maar in die kort tijd
zag ze dikwijls kans om op interessante details in te gaan.
Na het interview reikte ze een certificaat van deelname uit en
kondigde de volgende film aan.
De juryleden Wim Aertgeerts, Casper Eskes en Henk van de
Meeberg (voorzitter), kwamen zondagmiddag goed voorbereid voor de openbare jurydiscussie op het podium.

Kees ontving de prijs van Yvonne
en reikte de prijs uit.
PALMARES
Laureaat
Filmgroep Filmkik met de film ‘Lonely boy‘
SuperNOVA’s fictie
‘Het Witte Huis’ van Videofilmers Velsen
‘Baby blues’ van Home made productions
‘Jack Falck-Project Klony’ van Videoclub Zaanstr.-Noord
SuperNOVA’s non fictie
‘Tegenlicht’ van Fred Boeré
‘Wat een verhaal’ van Jef Caelen
‘Kumari van Goddelijk tot sterfelijk’ van René Roeken
Beste acteur
Hennie Harteveld voor zijn rol in ‘Lonely boy’,
een film van Filmgroep Filmkik

Ze hadden alle films thuis al kunnen bekijken, hadden vrijdagavond een afstemgesprek in het hotel gehad en waren van de
nodige formulieren voorzien door
Willemien Rotteveel (wedstrijdsecretaris) en Rik Kapoen
(NOVA-bestuurslid wedstrijdzaken).
Allen hadden een vlotte babbel en de voorzitter gooide af en
toe wat kolen op het vuur zodat er leuke discussies ontstonden.
Voordat de jury het podium verliet maakte zij een aantal nominaties bekend, maar daar bleef het even bij. De definitieve
namen kwamen uit ‘gouden’ enveloppen.

Beste actrice
Steffie Broere voor haar rol in
‘Niets voor Giny’, een film van Bernard Vink.
Herman Ottinkprijs voor
’de beste cameravoering’
‘Het Witte Huis’ van Videofilmers Velsen
Jan Schoonenprijs voor
‘de beste nieuwkomer ‘
Filmgroep Filmkik met de film ‘Lonely boy’
Beste trailer
‘Het Witte Huis’ van Videofilmers Velsen
Beste poster
‘Jack Falck-Project Klony’ van Videoclub Zaanstreek-Noord

Op charmante wijze opende Laura de
enveloppe en las de respectieve uitslagen voor …

Publieksprijs zaterdag
Filmgroep Filmkik met de film ‘Lonely boy’

And the winner is …..

Publieksprijs zondag
‘Niets voor Giny’ van Bernard Vink.
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Ieder jaar is de zaterdagavond een prettig onderdeel van het
NOVA Filmfestival.
Dit jaar genoten 75 gasten van een avondje
Meet & Greet en een feestelijk buffet.
Hiervoor was het restaurant ‘Magnolia’ in het Hampshire
Golfhotel gereserveerd.

Patrick Kamoen
Niek Mannes
Marjoleine Putter
Adrie Werkhoven
Workshop ‘Belichten’
Tony Jacobs
Monique Petit
Ton Boxhoorn
Fotograaf
Theo Vink
Interviewteams
John Beekman
Nico Breedijk
Marion Dassen
Ingrid Hijzelendoorn
Patrick van der Stoop
Ton Zeegers

Er kon volop met elkaar worden gepraat omdat een gitaarduo
zich hieraan ondergeschikt maakte.
Na afloop hoefde de meeste gasten niet meer in de auto te
stappen of een eind te lopen. 95% bleef in het hotel slapen.
Terugkijkend kan gesteld worden dat we met elkaar een mooi
festival hebben georganiseerd.
De medewerking van personeel en leiding van De Purmaryn
en het Hampshire Golfhotel was geweldig!
Om nog eens duidelijk te maken dat we aan veel medewerkers dank zijn verschuldigd hieronder hun namen
Het NH’63 organisatieteam
Piet van Eerden
Bouke Jasper
Cor van der Plaat
Gerard van Schie
Kees Tervoort
Sjaak Vrieling
Medewerkers
Laurens Buur
Margreet Dijk
Ellen van Eerden
Margreet Schaafsma
Anne Stavinga
Ank Swets
Gerard Swets
Bart Westerkamp
Workshop ‘Acteren voor de camera’
Roxana van der Meulen
Evert Bakker
Ton Boxhoorn
Anja Harlandt

Technische dienst NOVA
Bouke Jasper
Cor van der Plaat
Sjaak Vrieling
Jury postertentoonstelling
François Aelbrecht
Arie Heerkens
Gerard van Schie
Jury trailers
Bianca van Gelderen
Cor Sol
Ben Teeninga
Sponsoren
Film– en Videoclub Aalsmeer
AMFI’66
Film-Videoclub De Ronde Venen
Film– en Videoclub De Smalle Band
Videofilmclub Heerhugowaard
KLM Cameraclub
Noordwijkse Film- en Videoclub
Video-Filmgroep Saenden
Videofilmclub Schagen
Filmclub IJmond
Videofilmers Velsen
Videoclub Zaanstreek-Noord
Een anonieme gulle gever

Tekst: Piet van Eerden
Foto’s: Theo Vink
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Een latertje
Purmerend, zondagmiddag, rijdend met
de Alfa Romeo in dit onzalige kaasdorp.
Waar kan ik mijn rijdend tuig parkeren
zonder op de schop te gaan?
Wat ziet mijn oog? Een grote parkeergarage, Q-point parking, kan niet meer
stuk, zo dacht ik op dat moment, heerlijk.
Ik moest daar in een theater zijn voor
het uitreiken van een speciale cameraprijs. Waagplein 1.
Bij het verlaten van het, toch wel mooie
theater, had ik geen idee hoe ik eerder
de heenweg gelopen had.
Overigens ben ik daar gewoonlijk ijzersterk in, het vinden van de terugweg. Zo
niet nu dus.

Voorwaar, ik zeg u, na geruime tijd
klonk er een vrouwenstem met Limburgs accent, welke mij nogal geërgerd
toeriep: "Dat ik de parkeerkaart in de
gleuf moest steken, dan zou zij de kleine deur opendoen", waar ik voor stond.
Tot mijn niet geringe verbazing ging dit
deurtje inderdaad open.
Zie zo, ik was nu tenminste binnen. Redelijk gehaast trappenlopend naar de
derde etage.
Daar trof ik inderdaad mijn A.R. in een
verder volkomen lege immense ruimte
aan.

Ik kom ten lange leste bij een geheel
andere parkeergarage. Gesloten... Niet
erg, ik had er toch niks aan.
Gevraagd bij de buren, een Chinees
restaurant. De dames keken verbaasd
op, nooit eerder zo'n vraag gehad.
Een snelle boy van eenzelfde duidelijk
Aziatische afkomst wist het precies, zo
zei hij, die straat, wijzend, helemaal
uitlopen en daar vind u de Q-pointgarage.
Is het ver? Ongeveer 10 minuten.
’t Was een kwartier…

Het drong tot mij door dat er toch wel
iets betaald zou moeten worden.
Maar hoe en waar?
Toch maar de voiture gestart en naar
beneden gereden.
Daar sta je dan, voor een slagboom en
vervolgens voor dat gesloten hekwerk.
Ik zag daar weer zo'n paal, dus weer die
mejuffrouw opgepiept. Duidelijk merkbaar geïrriteerd, meende ze te moeten
zeggen dat als ik munten zou moeten
hebben ik wel naar de HEMA kon gaan
om te wisselen.
De betaalautomaten staan op deck 1,
was het laatste wat uit haar meekreeg.
"Hoe laat is de HEMA gesloten", vroeg
ik nog, maar ze was alweer vertrokken.

Daar aangekomen bleek deze parkeergarage reeds ruim een uur gesloten te
zijn.
Goede raad is duur. "Ik wil mijn auto
terug", riep ik door de gesloten hekken
vertwijfeld.
Er stond wel een kleine kaart-insteekautomaat, maar die verlangde mijn creditcard. Ik kijk wel uit, dacht ik hardop.
Ook vond ik in het aardedonker een
goed uitziend knopje met het onduidelijke opschrift: "HELP".

Onderwijl was het al kwart voor acht. Ik
reed mijn auto achteruit naar boven, er
was toch verder niemand.
Vrolijk door de lege garage racend, vind
ik die ijzeren bandieten.
Mijn zuinig bewaarde parkeerkaartje in
haar gleuf gestopt en op een helder
display verscheen het bedrag € 7,40.
In mijn beursje vond ik niet meer dan
€ 3,70. Ruimschoots te weinig dus. Mijn
briefje van € 5.00 werd niet geaccepteerd.

Er bleek een mogelijkheid te zijn voor
het insteken van een pinkaart, maar
dan alleen voor chipknip.
Aangezien ik daar nog nooit iets mee
heb gedaan, display: Saldo ontoereikend
Ook hier was er de mogelijkheid gebruik
te maken van een creditcard. Bloedlink
vind ik dat. Hap, zegt zo'n machine.
Nadat ook de poging met deze kaart
mislukte, besloot ik nogmaals de pin te
gebruiken en na enig gerommel
in het binnenste van dit apparaat bleek
plotseling het juiste bedrag geïncasseerd en afgeschreven.
Hoera, dacht ik, kan ik eindelijk deze
verderfelijke plek en Purmerend verlaten.
De toch nog teruggekregen uitrijkaart
stevig tussen de tanden geklemd,
scheurde ik weer naar beneden en
hoopte dat het zou werken... Zo niet
dus, tot driemaal toe werd de kaart niet
geaccepteerd.
Daar sta je dan, weer die dame uit haar
sponde halen? Leek mij niks.
Wie schetst mijn verbazing toen plotseling de slagboom omhoog ging! De hekken bleven vooralsnog gesloten.
Nu echt kwaad geworden, drukte ik
weer op de rescueknop, en ja hoor,
toen gingen die hekken open.
Onderwijl was het kwart over acht geworden en minder vrolijk dan heen reed
ik behoorlijk vermoeid huiswaarts.
Thuisgekomen had mijn onovertroffen
buurvrouw Gulay een heerlijke pan
soep voor mij klaargezet.
Eind goed, al goed, dacht ik nog na deze
maaltijd, en viel spontaan in slaap.
Herman Ottink
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Colofon

Met bijdragen van
Piet van Eerden, Herman Ottink,
Bouke Jasper en Gerard Swets
Foto’s
Piet van Eerden, Theo Vink en Gerard Swets

Redactie
Piet van Eerden en Ruud Besjes

Redactieadres
Frank Sinatraplein 61, 1945 WM Beverwijk
0251-246312
E-mail: jpvaneerden@ziggo.nl

Voorzitter/penningmeester
Gerard Swets, Kon. Emmastraat 1, 1975 BL IJmuiden
0255-516574
E-mail: g.swets@quicknet.nl
Postgiro NL48INGB0004056763 t.n.v. Videofilmers Velsen

Secretaris
Ruud Besjes, P.C. Boutensstraat 212, 2025 LR Haarlem
023-8913123
E-mail: r.f.besjes@snelnet.net
Website: www.videofilmers Velsen.nl

Clubadres
“In de Abeel”
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
0255-540691

Agenda Velsen & omstreken

6 november : flash back Nova Filmfestival 2014
selectie films voor Interclubontmoeting
vervolg jubileumfilm OIG-IHD
20 november: groene films
kijken en bespreken films Grand Off 2014
23 november: Interclubontmoeting in De Jansheeren in
Heemskerk
4 december : Herman Rammers maakt zelf de muziek bij
zijn films. Hij komt vertellen hoe hij dat
doet.
18 december : slotavond

