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Aanscherping Corona maatregelen De Fontein
Zoals iedereen ongetwijfeld weet is het aantal corona besmetting helaas weer fors toegenomen. Ook
voor alle VCB bijeenkomsten fysiek in De Fontein heeft dit gevolgen. Afgelopen week hebben we in
onze bestuursvergadering (aanvullend op de bestaande eisen van gevaccineerd zijn en geen klachten)
het onderstaande afgesproken. Graag van jullie allemaal jullie medewerking, Lau (voorzitter VCB).

Om  op  de  clubavond  zelf  besmettingen  zoveel  mogelijk  te  voorkomen,  bij  binnenkomst  graag  de
handen  desinfecteren.  Ook  draagt  iedereen  bij  binnenkomst  en  alle  volgende  verplaatsingen  een
mondkapje. De stoelen in De Fontein staan op minimaal 1,5 m afstand en eenmaal op je zitplaats kan
het mondkapje af. Graag daarna ook zoveel mogelijk blijven zitten. De koffie wordt op de tafels gezet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Wo  10  nov.  a.s.  Gastspreker  Pauline  Koeman  met  haar
Filmacademie A’dam afstudeerproject “Alleen vliegen”

Op woensdag 10 november a.s. als gastspreker bij de Videoclub Borne: Pauline Koeman
(opgegroeid in Eibergen) met haar (filmacademie Amsterdam!) afstudeerfilm "Alleen
vliegen", een magisch realistische film over hoe een jonge vrouw de complexe relatie
met haar vader trotseert door haar verleden opnieuw te ontmoeten.

Op deze avond zal Pauline uitgebreid ingaan op het ‘maakproces’ van de film: hoe kom je op het idee en
hoe kom je tot een scenario, wat komt er dan allemaal niet kijken bij de productie van een film, wat
ging goed en wat was lastig? Daarna bekijken we uiteraard de film en kunnen vragen gesteld worden.
Een buitenkansje om te leren van de professionals!  Het verhaal van de film:

De brutale Lily (19), verloskundige in opleiding, worstelt met de complexe relatie met haar vader. Ze
let tijdens de bevalling waarbij ze assisteert meer op de kersverse vader dan op de pasgeboren baby
zelf.  Terug  in  haar  ouderlijk  huis  staat  Lily  voor  een  dilemma:  zich  kwetsbaar  opstellen  en  de
confrontatie met haar vader aangaan met de mogelijkheid afgewezen te worden, maar misschien wel
krijgen waar ze naar verlangt. Of zwijgen, veilig en zonder risico, maar zich altijd blijven afvragen hoe
het had kunnen zijn.

Zie ook voor een eerste impressie (teaser): https://www.facebook.com/alleenvliegen 
(of klik op de afbeelding)

Deze avond is een “Open clubavond” en daarmee (behalve voor de eigen
VCB  clubleden)  ook  toegankelijk  voor niet leden.  De  aanvang  van  de
avond is 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur, einde circa 22:00 uur). De
toegang  voor  niet  clubleden  is  5  euro,  de  locatie  is  De  Fontein,
Twijnerstraat 6, in Borne (rechts om de kerk heenlopen voor de ingang).
Het  maximaal  aantal  bezoekers  is  20,  daarom  dus  wel  graag  even
aanmelden bij lau@hopmans.demon.nl.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Do 11 nov a.s. : MagiX Basiscursus – Verdieping les 1  (ZOOM 20:00 – 22:00 uur)

De  eerste  verdiepingsles  van  de  MagiX  Basiscursus  met  als  onderwerpen:  Introductie,
werkvelden en instellingen. --> zie ook de mail van Gerrit van afgelopen week. Aangemeld
voor deze cursus hebben zich: Wil de Bruijn, Wim ten Vaarwerk, Harrie Knoef, Anja Korink,
Elsa Snijder, Martin Heijmenberg en Gerard Bergman.
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Do 11 nov a.s. : De Filmwerkplaats (les 6/15)  (20:00 – 22:00 uur)

We zijn dit voorjaar gestart met een nieuwe activiteit: De Filmwerkplaats. Een
2-wekelijkse avond waarop we samen mooie filmprojecten gaan starten en
gecooö rdineerd  door  Bertie.  N.B.  de  tijd  is  gewijzigd  naar  20:00-22:00uur!  Ondertussen
hebben we een filmplan, en scenario (script) en een deécoupage voor een korte speelfilm. 

Zoals al aangegeven (mail aan alle deelnemers) worden de opnamen verschoven naar februari/maart
volgend jaar.  Donderdag bespreken we allereerst wat we de komende tijd gaan doen, bijvoorbeeld
meer oefenen met opnamen of nieuwe volgende filmprojecten opstarten? Denken jullie allemaal even
na wat jullie leuk vinden om samen aan te pakken, graag jullie inbreng! Na de pauze gaan we dan
verder met het maken van enkele opnamen met (i.p.v.  eéeén) twee camera’s en het uittesten van de
geluidopname en de belichting.

Opgegeven  hebben  zich:  Lau  Hopmans,  Fred  Boender,  Gerard  Semmekrot,  Henk  Visscher,  Jan
Hooftman, John Haxe, Paul Simon, Paul Horsthuis, Peter Hendriks, Rene Nijkamp, Tyron Elferink en
Simon Poelmann.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Feest 20 jaar bestaan Videoclub Borne verschoven
De Videoclub Borne bestond 5 mei 2021 maar liefst 20 jaar en daarvoor is een
feestcommissie (Jan, Peter, Bertie en Fred) gevormd.

Tot onze spijt gaat de feestavond op 20 november 2021 t.g.v. het 20-jarig
bestaan  niet door. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen.  Er geldt
een advies om onderling 1½ meter afstand te houden en dat vinden we geen

goede basis voor en feestelijke avond. Ook kan het tegen die tijd verplicht zijn een corona check uit te
voeren waardoor we misschien de toegang van sommigen moeten weigeren.

De feeststemming zat er bij ons als feestcommissie al aardig is. Een leuk programma en een goede en
gezellige accommodatie.  Wat in het vat zit …….. 

We hopen dat volgend voorjaar de omstandigheden een stuk gunstiger zullen zijn om gezellige avond
met elkaar te hebben. Hopelijk zijn jullie dan in de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn. 
Indien van toepassing: de eigen bijdrage voor de aanmelding is inmiddels op je rekening terugbetaald.

Met een vriendelijke groet van de feestcommissie bestaande uit: 

Bertie Borggreve, Peter Hendriks, Jan ter Beke en Fred Boender.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vanaf ma 8 nov. Start nieuwe activiteit: VCB-café (wekelijkse activiteit)
Het  VCB-cafeé ,  waar  geïönteresseerden  in  video  elkaar  wekelijks  (geheel  vrijblijvend)  kunnen
ontmoeten. In een ongedwongen sfeer kun je vragen stellen aan vrijwilligers van de Videoclub Borne
op het gebied van audio en video. Over het maken van opnamen, het gebruik van apparatuur, maar
ook vragen over de montageprogramma’s iMovie, FCP-X en MagiX. Een mooie gelegenheid eens
met andere aanwezigen over je filmhobby te praten. 

Het  VCB-cafeé  start  op  maandag  8  november  2021.  In  het  Kulturhus  Borne  (zaal  B4)  op
maandagmiddag van 14:00-16:00 uur. De toegang is vrij. Voor nadere informatie kun je ook mailen
naar  cafe@videoclubborne.nl (of bellen met Hans Meulenbroek 06-50624327 of Fred Boender 06-
37696978).

CORONA I.v.m. de aanscherping van de coronamaatregelen kan in het Kulturhus een coronacheck
toegepast worden. Bezoekers worden geacht het de 1½ meter afstandsregel te respecteren. 

Bij  binnenkomst  in  het  Kulturhus  moet,  indien  geen  coronacheck  plaatsvindt,  een  mondkapje
worden gedragen. Heeft u eenmaal plaatsgenomen bij het VCB-café dan kan het mondkapje af. Bij
alle volgende verplaatsingen moet opnieuw het mondkapje op.
________________________________________________________________________________
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