
Bij het afscheid van
een goede vriend
Filmbeeld was voor vele filmers een goede
vriend. Maandelijks hadden we een ontmoeting,
waarbij we de laatste nieuwtjes uitwisselden,
kennis namen van technische ontwikkelingen en
met elkaar van gedachten wisselden over verbe-
terinen in onze hobby.

Met dit nummer moeten we
helaas - misschien voorlopig -
afscheid nemen van elkaar.
We zullen je missen, goede
vriend!
Niet alles in onze relatie was
even fijn. In onze vrienden-
kring zijn er altijd die meer van
dit en minder van dat willen.
Zoals in elke relatie kon je niet
altijd aan ieders wensen vol-
doen. Eén ding is zeker, je
kwam altijd goed gekleed en

keurig opgemaakt te voor-
schijn en dat als 'minimumlo-
ner'! Een compliment voor de
drukker/uitgever!
Er waren altijd wel interessan-
te artikelen geschreven door
medehobbyisten met speciale
kennis of ervaring.
Dank zij vele familierelaties
bleven we op de hoogte via de
correspondentie van alle bele-
venissen in de NOVA-familie.
Feesten, jubilea, wedstrijden

en alle andere soorten ont-
moetingen van filmers, kwa-
men via jou in onze agenda's.
Problemen waren via jou be-
spreekbaar. Overtollige appa-
ratuur konden via je kwijt.

Jammer toch, dat aan onze
fijne relatie een einde moest
komen. Je was toch niet te
duur?! Of had men voor de
relatie te weinig over? Ja, cen-
ten spelen in onze hobbyisten-
familie een belangrijke rol, ten-
minste als het over onze fami-
lieband gaat!
Na het gedwongen huwelijk
hadden we de laatste tijd een
Lat-relatie, maar ook deze
aanpassing aan de nieuwe tijd
mocht niet baten.
Bij dit afscheid past een wel-
gemeend dank-U-wel aan al-
len, die zo trouw en met zoveel
inzet en tegen een nauwelijks
te noemen tegenprestatie voor

onze maandelijkse ontmoetin-
gen zorg droegen. De uitge-
ver/drukkerij, die er jarenlang
veel in investeerde. Dank-U-
wel directie en alle mensen
van Kerckebosch!
De redaktieraad onder leiding
van Ger Lak, bedankt Mary,
Aad, Ton en Ger!
Alle correspondenten bedankt
voor het vaak inspirerende
nieuws uit de districten!
Frits, Jan, Piet, Ed, Vera, Lou
Frans. . . we snapten niet altijd
alles wat jullie schreven, maar
we staken er altijd wel wat van
op. Bedankt voor de educa-
tieve en informatieve onder-
steuning!
'Filmbeeld', een begrip, een
congomeraat van fijne relaties,
je zult bij vele filmers een
plaats in hun harten houden!
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