vtbKultuur (naam afdeling) organiseert culturele
activiteiten in jouw buurt.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Videoclub Evergem

Programma van de maand november
Zaterdag 5: Jaarlijkse galaprojectie om 19 uur gevolgd door een receptie
Zondag6: galaporjectie om 15 uur
Dit alles gaat door in ons clublokaal in de Veldoroomstraat.
Maandag 14: Noël Canoot te gast. Noël brengt ons enkele van zijn schitterende natuurfilms
Zondag 20: gala CvB in Keerbergen, we gaan supporteren voor Chris Martens die
genomineerd werd voor een van de bijzondere prijzen met zijn film over de Special Olympics
Zondag 27: geen videocafé maar wel provinciale ontmoetingsdag voor de vrijwilligers van
vtbKultuur in Oost Vlaanderen, wij zijn gastheer en ontvangen hen in ter Gulden Celle op
Doornzele
Maandag 28: Kinaro Roeselare op bezoek, de club uit Roeselare brengt ons een gevarieërd
programma

Viering 60 jaar bestaan
Op 15 oktober 1956 werd de voorloper van onze huidige club geboren te Gent. Na lange
omzwervingen in de Gentse agglomeratie is hij vandaag een flinke zestiger geworden.
Van het VTB-lokaal aan de Kalandenberg, naar de rking Sint-Godelieve over de
zaal Nachtegaal in Wondelgem naar Evergem in het VTB-cultuur huis in de Hekstraat naar de
huidige locatie Zaal Germinal in de Velodroomstraat.
0p 15 oktober 2016 werd deze zestigste verjaardag uitbundig gevierd in zaal “Ter Gulden Celle”
te Doornzele. Gedurende één uur konden wij genieten van oudere en recentere films gemaakt
door leden en ex-leden, startend met gedigitaliseerde super 8 films uit het VTB-archief, over
oude clubfilms naar meer recente producties.
Daarna werden we gelukgewenst door Peter Lafosse, voorzitter vtbKultuur Oost-Vlaanderen:
hij legde de nadruk op de inzet van vrijwilligers voor het bloeien van culturele verenigingen.
Freddy Van Vlaanderen, voorzitter van de raad van bestuur van het CVB had het over de
negatieve invloed van digitalisering en sociale media op het sociale-culturele verenigingsleven.
Excessieve besparingen in culturele subsidies (en gevolgen voor CVB) werden terloops
aangeklaagd.
Burgemeester Joeri De Martelaere, zette onze club in de bloemetjes. Het gemeentebestuur van
Evergem hecht veel belang aan sport, verenigingsleven en kermissen. Het succes daarvan
steunt vooral op vrijwilligers. Hij houdt ook een dubbel gevoel over aan de razendsnelle
digitalisering van ons sociaal-cultureel leven, soms ten koste van de inzet van vrijwilligers.
Tenslotte bracht onze huidige voorzitter Daniel De Vetter met een mooie slideshow de historiek
van de club. Dit alles werd zeer professioneel aan mekaar gepraat door Liesbeth De Vetter,
dochter van de voorzitter.
Op deze 60 jaar werd het glas geheven door leden, ex-leden en sympathisanten. De viering
werd besloten met een lekker feestmaal, geserveerd door onze sponsor Traiteur Speeckaert.
Een geslaagde feestviering, een grotere opkomst van buitenstaanders zou het succes compleet
gemaakt hebben.
Geert Goethals ,secretaris

Gastvrouw van dienst Liesbeth De Vetter

Een zicht op de zaal

Peter Lafosse van vtbKultuur Oost Vlaanderen

Freddy Van Vlaenderen Centrum voor
Beeldexpressie

Burgemeester Joeri De Maertelaere

De clubvoorzitter
Meer foto's vind je terug op de facebook pagina van de club en de website

Clubnieuws
In het eeste weekend van oktober had de jurering van de CvB wedstrijd plaats in Jezus-Eik.
Hierbij de lijst met genomineerden (films in alfabetische volgorde):

• ‘Amazing Yellowstone’ - Leo Bernaerd
• ‘Bewoners van de zee’ - Filip Wachters
• ‘De kroniek van een animatietechniek’ - Olivier Grenelle
• ‘De legende van de zwarte koningin’ - Ronny Claus
• ‘De Meterstand’ - Werner Haegeman
• ‘De ontmoeting’ - Leslie Eggermont
• ‘Het spook van ‘t Zennegat’ - Willy Verworst
• ‘Hoe doen ze het toch?' - Bruno Verhenne
• ‘My dark friend’ - Franky Van Daele
• ‘Natuur in eigen streek’ - Daniël De Vos & Jeannette Mortier
• ‘Proloog van een verslaving’ - Wim Aertgeerts & Roger erschooren
• ‘Puur’ - Jurgen De Frene
• ‘Special Olympics European Summer Games 2014 In Motion’ - Chris Martens
• ‘Terminus (Auschwitz - Birkenau)’ - Ronny Claus
• ’The Wave’ - Roald Roos
• ‘Zien’ - Marc Van Den Berghe
En we vinden ons clublid Chris Martens terug onder de genomineerden, we wensen langs deze
weg Chris al proficat met zijn selectie en nu duimen dat hij ook een van de winnaars mag zijn.

Culinair
Nu de feetsdagen voor de deur staan, hier een recept om zelf visfumet te maken.
Voedende bestanddelen
Restjes van vis (koppen en graten )
Aromatische bestanddelen
Geëminceerde uien
Beetje witte selder
Afval van champignons
Bouquet garni
Soms een beetje citroen vruchtvlees
Bevochtiging
Water
Droge witte wijn
Kruiding
Zout
Geplette peperkorrels
Bereidingwijze
- De bodem en de zijkant van de pot insmeren met boter
- Onderaan leg men de groenten
- Daarop de voedende bestanddelen
- Daarop de aromatische bestanddelen
- Op een zacht vuurtje laten uitzweten
- Bevochtigen met water en witte wijn
- Kruiding en bouquet garni toevoegen en terug opzetten
- Eens aan de kook, de onreinheden en het vet afscheppen
- Heel zacht, nauwelijks zichtbaar laten koken ± 20 tot 30 min
- De fumet dan door een puntzeef zeven
Nuttige info
Niet alle vissoorten komen in aanmerking voor het bereiden van een visfumet (bij voorkeur
resten van vaste vissoorten ), omwille van het niet kapot koken van de graten (kalkafscheiding)
Geen pladijs (omwille van zijn typische smaak)
Geen kabeljauw ( geeft onvoldoende smaak )
Geen vette vissoorten ( zoals zalm en haring )

Vernieuwing lidgeld
Het einde van het jaar komt er aan traditioneel het moment om je lidgeld te venieuwen, het
bedrag blijft ongewijzigd en kan worden gestort op de rekening BE78 7370 0790 9886 of
rechtstreeks aan de penningmeester André Blanchard op een vergadering.
Wij moeten onze leden doorgeven voor 1 december, dus graag tijdig betalen, waarvoor dank.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u daniel@videoclubevergem.be toe aan uw adresboek.

