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Filmweekend Veenhuizen
op 22 en 23 maart 2019

Over een paar weken zijn er weer
mooie en indrukwekkende arthouse/filmhuisfilms te zien op
bijzondere locaties in Veenhuizen. Dit jaar wordt op 22 en 23
maart 2019 alweer de achtste
editie van het Filmfestival Veenhuizen (FFV) gehouden. De films
staan deze keer in het teken van
het thema 'emoties'.
Op vrijdagavond worden drie
films vertoond waarvan je twee
films bekijkt en op zaterdag worden vier films vertoond waarvan
je er drie bekijkt. Er wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met
de aangegeven voorkeuren, echter garanties kunnen niet altijd
gegeven worden. Voorkeuren
kunnen worden aangegeven via
de website filmfestivalveenhuizen.nl

Filmprogramma vrijdag
1. Birdy (Amerikaanse film)
Birdy, een Vietnamveteraan, is
zwaar getekend door zijn oorlogservaringen. Hij verblijft, totaal in zichzelf gekeerd, in een
psychiatrische instelling van het
Amerikaanse leger. Als kind was
hij bezeten door het idee te kunnen vliegen als een vogel. Hij zit
dagenlang gehurkt op de rand
van zijn bed naar het licht te kijken dat door het kleine raampje
naar binnen valt. Medicatie heeft
op Birdy geen vat meer en ten
einde raad doen de psychologen
een beroep op Al Columbato, een
jeugdvriend van Birdy en eveneens gewonde Vietnam-veteraan.
Al probeert, door het ophalen
van gezamenlijke jeugdherinneringen, Birdy uit zijn droomwereld te bevrijden...
2. The Amazing Catfish (Mexicaanse film)
Claudia en Martha ontmoeten elkaar per toeval in het ziekenhuis.
Ondanks hun verschillende karakters raken ze bevriend. Martha nodigt Claudia uit om bij haar
gezin te komen wonen. In dit
rommelige maar charmante huishouden, vol luidruchtige kinderen en één gekoesterde goudvis,
bloeit Claudia helemaal op. Wat
begint als een bescheiden vriendschap, groeit al snel uit tot een
pact waarin Claudia niet meer
zonder haar aangenomen familie
wil en zij niet meer zonder haar
kunnen functioneren.
3. Under the Tree (IJsland)
Agnes zet haar man Atli het huis
uit en wil niet dat hij hun dochter
Asa nog ziet. Hij gaat weer bij zijn
ouders wonen die in een bittere
burenruzie verwikkeld zijn over
een grote, mooie, boom die naar
de zin van de buren een te grote
schaduw werpt op hun tuin. Terwijl Atli er alles aan doet om zijn
dochter weer te mogen zien,
wordt de ruzie tussen zijn ouders
en de buren steeds heftiger: bezit
wordt vernield, huisdieren verdwijnen op mysterieuze wijze en
er worden zelfs beveiligingscameras geïnstalleerd.

Filmprogramma zaterdag
1. Una Via a Palermo (Italiaans)
Rosa en Clara zijn op weg met de
auto naar een bruiloft in Pa-

lermo. Tijdens een ruzie slaan ze
een smalle zijstraat in en komen
ze klem te staan tegenover een
andere auto. Deze is tot de nok
toe gevuld met een lokale familie
en Samira, een oudere dame, aan
het stuur. Beide auto's weigeren
te keren en de ander te laten passeren...
2. Disconnect (Amerikaans)
Een hardwerkende advocaat
heeft geen tijd om met zijn familie te communiceren. Een stelletje komt in een gevaarlijke
situatie terecht wanneer hun geheimen online komen te staan.
Een weduwnaar heeft moeite
met het opvoeden van zijn zoon
die via het internet een klasgenoot pest. Een ambitieuze journalist wil een verhaal maken
over een tiener met een sekswebsite. Ze zijn vreemdelingen,
buren en collega's van elkaar en
hun verhalen komen samen in
deze film over gewone mensen
die moeite hebben om contact te
maken in het huidige digitale
tijdperk.

Zaterdag:
Op deze filmdag bekijk je drie
films. Kaarten ophalen: tussen
14:30 uur en 15:15 uur ophalen
in Coco Maria (Stoomweg 3 in
Veenhuizen). De eerste film begint om 15:30 uur. Filmbuffet: na
de eerste film (reserveren is
noodzakelijk).
Reserveringen kunnen tot 5
dagen voor aanvang van het filmweekend kosteloos geannuleerd
worden.
Overzicht van de filmlocaties:
Coco Maria
De Tuinen van Weldadigheid
Koepelkerk
Cellengebouw
Meer informatie over de filmlocaties is te vinden op de website
filmfestivalveenhuizen.nl

4. Verrassingsfilm
Een bijzondere film waarbij het
celibaat aan alle kanten wordt
getart en daarom perfect om in
de kerk te beleven. De film sleept
je mee in een strijd van emoties
en een zoektocht naar identiteit...

Dit jaar willen we dat er 25.000 m2
bloemenweide bijkomt, het ecologisch bermbeheer start en we zoveel mogelijk mensen kunnen
motiveren zich in te gaan spannen
voor de bijen en andere insecten.

Vrijdag:
Op deze filmavond bekijk je twee
films. Kaarten ophalen: tussen
17:30 uur en 18:30 uur in Coco
Maria (Stoomweg 3 in Veenhui-

Zondag 10 maart verzorgt de groep SASSON het koﬃeconcert in de
Brinkhof te Norg, aanvang 11:15. Vanaf 1990 speelt Sasson muziek
die van generatie op generatie is doorgegeven. Dit keer een programma met Klezmermuziek over lijden, liefde en het leven.
Klezmer is in oorsprong de muziek van de jiddisch sprekende Joden
in Oost-Europa voor begrafenissen, bruiloften en feesten.

Via de grote joodse immigratiegolf rond 1900 richting Amerika werd
het ook daar een populaire muziekvorm. SASSON bestaat uit Willem
Gispen – viool en mandoline, Antar Hoezen – contrabas, Greet Kuipers - accordeon en gitarist Simon Olbertijn die, zoals altijd, de verbindende teksten op een boeiende manier vertelt.
De toegangsprijs is € 9,50 incl. pauzekoﬃe, in voorverkoop € 8,50 bij
Boekhandel Daan Nijman te Roden of tickets.daannijman.nl en de
Wereldwinkels in Leek en Norg (ma-vr 14-17). Reserveringen tel.
0592-612233 - Greet Joosten.

Heel Noordenveld zoemt...
Het gaat volgens deskundigen
slecht met de bijen, vlinders en
veel insectensoorten. Kunnen we
het tij nog keren? Niets doen is
geen optie, wij komen in actie!
Afgelopen jaar werden op verschillende plaatsen bermen, tuinen en percelen ingezaaid,
bijenhotels geplaats en werden
veel mensen aangemoedigd om
in hun tuin zelf wat voor de bijen
te gaan doen. Dit jaar vragen we
mensen die (weer) mee willen
doen om op 7 maart in Op De
Helte (inloop 19.30 uur) naar een
bijeenkomst te komen waar het
zoemt: wij komen in actie!

Tarieven tickets
Vrijdagavond (2 films) € 22,50
p.p. Zaterdagmiddag- en avond
(3 films) € 27,50 p.p. Vrijdag en
zaterdag (5 films) € 47,50 p.p.
Klik op onderstaande knop om
tickets te reserveren.

LECHAJIM, Klezmermuziek
over Lijden, Liefde en Leven

zen). Soep en brood: tussen
17:30 uur en 18:30 uur (reserveren is noodzakelijk). De eerste
film begint om 19.00 uur.

3. Murk (Deense film)
Een bizarre situatie: Julie, een
jonge vrouw met een handicap,
trouwt met haar internetvriend
en sterft op die huwelijksdag in
zijn armen. Zelfmoord, zo blijkt.
Totdat haar broer Jacob een boek
van haar bruidegom vindt, met
daarin een overlijdensadvertentie identiek aan die van Julie
maar met een andere naam.
Wanneer Jacob verhaal gaat
halen, blijkt zijn voormalige
schoonbroer in het dorpje Murk
een nieuwe verloofde te hebben
gevonden. Ook een persoon met
een handicap…

Filmmenu
Op vrijdagavond kun je genieten
van vers belegde broodjes en
huisgemaakte soep
(€ 9,50 p.p.) en op zaterdag staat
er een uitgebreid Grieks buffet
klaar, verzorgd door Taparia Don
Emilio (€ 19,50 p.p.). Heb je speciale dieetwensen? Laat het ons
dan even weten. Reserveren is
noodzakelijk!

Dinsdag 5 maart 2019 - 9

Zowel vorig jaar als dit jaar is het
Anita van der Noord (raadslid
GroenLinks) die het initiatief
neemt voor de actie. Het is een
actie waar zich verschillende organisaties achter scharen: IVN
(Roden, Peize, Norg), Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en
Milieufederatie doen mee. We
zoeken de samenwerking met de
gemeente Noordenveld, die dit
jaar wil starten met de omschakeling naar ecologisch bermbeheer.
We richten ons naast bloemen
zaaien in principe ook op andere
activiteiten ten gunste van bijen
en andere insecten – bijvoorbeeld
plaatsen van bijen- en insectenhotels, creëren van andersoortige
nestplekken of natuurvriendelijk
beheer van eigen erf e.d., afhankelijk van waar mensen zelf mee
komen. Het spreekt vanzelf dat
het maken van bloemenranden

moet plaatsvinden op kansrijke
plekken en niet ten koste mag
gaan van al aanwezige natuurwaarden. Op de bewonersavond
komen deze aspecten aan bod.
Hopelijk komen bewoners zelf met
nog veel meer ideeën. Waar mogelijk ondersteunen we die en enthousiasmeren we initiatiefnemers
om zelf actief te worden.
Op 22 april is de landelijke zaaidag. Dat is de landelijke dag
waarop we allerlei activiteiten zullen ondernemen. Dan willen we
samen met boeren, burgers en
buitenlui de schop in de grond steken en zaaien, bijenhotels plaatsen en andere ideeën uitvoeren
waar mensen mee komen. Zaaien
kan op privéterrein of in het open-

bare gebied, waar de gemeente
dit ondersteunt.
De bewonersavond wordt opgezet
als deels informatief en deels actief. Er zijn twee sprekers benaderd om een aantal aspecten van
de bijenproblematiek te behandelen, dit zijn: Arnold Pera (Imker uit
Roderesch) en Bart Kuiper (landschapsbeheer Drenthe).
In het tweede deel maken we van
de bijeenkomst een workshop,
waarin we de aanwezigen zelf
plannen laten maken en ze laten
aangeven hoe ze zich daar zelf
voor willen gaan inzetten. De actie
wordt ondersteund door: Natuurvoedingswinkel De Korf Roden,
Bos Park & Tuin techniek Roden en
GroenLinks/PvdA Noordenveld.

