
Aan alle Zaanse smalfilmers.
De Smalfilmgroep ,,Saenden" voorheen de Afdeling

Zaanstreek van de Nederlandse Smalfilm Liga, welke
reeds bijna 20 jaar bestaat, wil op Woensdag 24
October a.s. in de bovenzaal van ,,De Posthoorn",
Stationsstraat 5 te Zaandam, een bijeenkomst hou-
den met alle bezitters van smalfilmapparaten, welke
in de Zaanstreek wonen. Aanvang 8 uur. Voor de
oorlog was deze vereniging een der grootste en
meest actieve van ons land, doch door omstan-
digheden zijn vele leden afgevallen. Verhuizing naar
andere plaatsen, opruiming van toestellen, ziekten,
enz. zijn met elkander aanleiding geweest van een
grote teruggang.

Het bestuur wil nu trachten weer nieuw leven in
deze groep te brengen, en dit is de reden, waarom
deze bijeenkomst wordt belegd. Er zijn in de Zaan-
streek nog vele bezitters van smalfilmtoestellejn,
welke niet aangesloten zijn, en misschien niet eens
bekend zijn met het bestaan der groep. Juist deze
mensen wil het bestuur langs deze weg oproepen
de bijeenkomst bij te wonen en zich op te geven

als lid. Er zullen vele filmers bij zijn, die nog in
het beginstadium van hun kunnen verkeren en deze
mensen kunnen nog heel wat leren van de leden,
welke reeds een 20-jarige ervaring hebben. Dit is
in verband met de hoge kosten van films zeker de
moeite waard. Alle Zaanse smalfilmers worden dus
op 24 October a.s. verwacht.

• Het bestuur van de Smalfilmgroep
„SAENDEN".

Een Friese club?
Uit Leeuwarden kregen wij het belangrijke bericht

dat zich aldaar een comité gevormd heeft tot
oprichting van een Friese Smalfilmclub. Een propa-
ganda-avond is uitgeschreven voor Woensdag 17
October in Hotel Amicitia, Wirdumerdijk te Leeu-
warden. Aanvang 19.30 uur.

Het is onnodig te zeggen dat de N.O.V.A. dit
van harte toejuicht en alle Friese amateur-filmers
opwekt deze vergadering te bezoeken.

Wij hopen dat de initiatiefnemers hun pogingen
met succes bekroond mogen zien en in Friesland
een sterke vereniging zal ontstaan.


