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Dineke van Gaalen hoeft niet lang na

te denken als we haar vragen naar
haar lievelingsfilm. 'Fanfare van Bert
Haanstra is mijn favoriet. Dat was de

eerste film die ik in de bioscoop zag.

Het is één van de eerste naoorlogse
Nederlandse films. Het is een bijzondere
film over twee fanfares uit het fictieve
dorp Lagerwiede die aan een concours
meedoen. Er breekt ruzie uit in het
dorp over de vraag welk gezelschap nou

het beste is. Uiteindelijk blijken beide
stukken het mooist wanneer ze samen
worden gespeeld en keert de rust terug
in het dorp.'
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Lies ter Avest bewondert zowel Robert de
Niro als Meryl Streep: geen wonder dat
Falling in Love (waarin zij samen schitteren)
tot haar favorieten behoort. Zij lopen elkaar
tegen het lijf in een boekwinkel en wanneer
ze later elkaar nog eens tegenkomen, groeit
er een bijzondere vriendschap tussen de
twee. Die vriendschap wordt al gauw liefde,
maar er is een probleem: ze zijn allebei
getrouwd. 'Een superromantische film die ik
nog regelmatig bekijk', vertelt Lies.
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Og ""n avond ontmoet een longen een mooi meísf e ín ""n .u#. §adat ze een tí1die

h.bb." gekletst, h""k d. j"íge n wat drínken uur-d. b..,,roci.ih.- een bíe.1e, óó.
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naar het huís ,.n het meisie, o* h.ur mee..uit te vragen. {ls ..n o"Ë... uror* d.
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duuru.,o, n.,gh..{t g..p.ok.n in her cafe . C)m àuíde.lÍjkht {.te't"1sen-19i'_{t
besloten o*"h.t gr^í t 'op.n.n. /oàrade L;st *ordt g/.opË À-à:;'l:;gíl;;;";np3ist..ds
het ouerleJen meí1ie, ín haar wítte begra{enísjurk. \zl".r oy à" uc,c,rkarii_"as de,.1rrkhet ove rleden mersle, rn haar wrtte DegratenrslurK. Ivlaar o? öe voorlí.ant v_a..F de 
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".,t.,.tó "*""é"lsch;j{j.s,
2 el tomatenLetchup.

Zo -""1. j" het, §nij elL s"eetje brood í. de lengte door.ídder. $.sr..r d. s.eetjes brooJ
met roomkaas "n rc.l ." stíj{ op tot er víngervormen ontstaan. po" 

""n beetjeboter op een

van Je uíteínd.. urr J. víngers "" plaL daa...n a^a"à.lschii{ie op om d. .ug.l te vormen.

\f aal met ..n ".h"rp mes Lleíne ínsneJen ín àe víngers o, J. LroLL.ls te vormen. §meer tot
slot wat tomatenketchup aan het ,nd"r. uíteinde van de víngers.
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