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grote stille heide.
Ja, er is nog heide in Drente. Ook a! zijn het
dan niet meer die onafzienbare vlakten van een
50 jaar terug.
Zelfs de herder uit het befaamde lied, dat wij
in onze schooljaren zo heerlijk galmend konden
zingen, bestaat nog en met hém de wit-gewolde-
kudde, zorgvuldig in stand gehouden.
Maar voor het overige is het aangezicht van
deze provincie in de loop der jaren snel gewij-
zigd. De heidevelden moesten plaats maken
voor Es, Beemd en Bos . . . Ja, bos, het Staats-
bosbeheer heeft uitgestrekte bossen aangelegd,
waar het heerlijk toeven is en waar men — op
enkele centra na — ook in vakantie-tijd nauwe-
lijks een sterveling tegenkomt. Voor vermoeide
,westerlingen', opgepropt in Neerlands mensen-
pakhuis, een echt Dorado!
In dit Dorado nu vindt op 26 en 27 mei a.s. het
NOVA-congres 1962 plaats, georganiseerd dit-
maal door de negen, bij het officiële district
Noord aangesloten filmclubs; Uit het hieronder
vermelde programma moge blijken, dat hun ge-
zamenlijke, spontane en enthousiaste inzet in

foto's: Reyer Frankot
Overigens kunnen kampeerders en caravanners
onder u uitstekend terecht op prachtig gelegen
kampeerterreinen. Reden te over om er nog een
paar dagen bij aan te knopen! Verzuimt dus niet
het beste congres, het NOVA-CONGRES 1962
bij te wonen.
Tot ziens in Gieten én Assen!

Nederlandse Organisatie van Amateur-
filmclubs - District Noord

A. J. Hendriks, voorzitter
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de afgelopen periode niet zonder resultaat is
geweest.
Het is nu aan u, leden van de NOVA, te tonen,
dat u deze inspanning weet te waarderen, door
in grote getale aan dit congres deel te nemen.
Binnenkort worden de inschrijfkaarten afgezon-
den. Wacht niet te lang met het invullen en
opzenden. Alleen dan is u verzekerd van goede
hotelruimte, want daaraan is - helaas - nog
steeds wat gebrek.

P R O G R A M M A

GIETEN, zaterdag 26 mei

vanaf 15.00 uur: Originele ontvangst der deelnemers in Hotel Braams

15.00—16.00 uur; Begroeting van oude en nieuwe kennissen. Gelegenheid tot theedrinken in
Lounge of Hotel-tuin

16.00—18.00 uur: Cineac-presentatie van films uit het district Noord
Amusant auto-steekspel voor liefhebbers

18.00—20.00 uur: Borrelen - Muzikaal intermezzo door het beroemde draaiorgel ,De Arabier'

20,00 uur: Diner-Dansant met attracties - Dansmuziek van het Noorder Ballroom-orkest

ASSEN, zondag 27 mei

9.30—10.00 uur: Vertrek deelnemers aan de Hunnebeddentocht
Koffiepauze in Drouwenerzand

12.30—14.00 uur: Drentse koffietafel in ,Bellevue'

14.00—18.00 uur: Prijsuitreiking en projectie bekroonde films — Sluiting Congres


