Onderstaande films zijn voor het ogenblik spoorloos. De meeste zijn op
Super8-pellicule (soms 16mm) en gemonteerd op spoelen van ca. 22cm
doorsnede. Sommige zijn gemaakt door derden, op andere staat SFK vermeld.
Wie kan ons helpen deze films terug te vinden? Mail info@sleinsarchief.be of
laat een briefje achter in de brievenbus (Sleidinge-dorp 5a).
Een aantal films werden ook beperkt verspreid op videoband/dvd. Graag
hadden we zulk materiaal geleend gekregen.
Uit 1963: geen winters?
Uit 1967: inhuldiging Sanderuslaan
Uit 1968: verdwenen… of gedoemd om te verdwijnen ? – schoolfeest processie in de Dellaertsdreef - septemberfeesten
Uit 1969: 100jarige
Uit 1970: zangkoor: de lustige boer - laatste schooldag – reclamefilmpjes
kredietbank, Leon Ranschaert, A. Staelens-van Hulle, garage Taets, Roger
Bonamie – speelfilm: late lente
Uit 1971: Sportiva
Uit 1972: 5 jaar Sanderuslaan - recordpoging 25 uur bollen – reclamefilmpjes
huis Colombeen, huis Lehoucq, salon Staelens – speelfilm: laat de bloemen bloeien
Uit 1975: zangkoor St Cecilia 130 jaar - ACV 75 jaar: viering decoratiefeest 14
en 15 juni - FC St Joris: inhuldiging voetbalterrein - inhuldiging Sanderuswijk
Uit 1976: turnkring St Godelieve: 18e meisjesgauwkamp – 11juliviering - 150
jaar jaarmarkt – speelfilm: dat ze ne keer moest were keren
Uit 1978: jaar vh dorp: dolle dorpsdagen – burggravenfietspad - prentkaartenen fototentoonstelling
Uit 1979: KBG 25 jaar - OCMW: opendeurdagen - KLJ 50 jaar - jaar vh kind
met KWB, KAV, Chiro ,KBG , jeugdhuis en muziekschool
Uit 1980: karnaval in de kleuterschool - start wekelijkse markt 6 juni Evergemse sport 14/8 tem 7/9 - 1e culturele 14daagse - de pomp 78-81 - Alpha
presenteert Jesus Christ superstar

Uit 1983: kleuterschool St Franciscus Evergem: dag van de derde leeftijd en
moederdag - bloedgeven van dichterbij bekeken: bloedgifte, jaarlijkse
koffietafel en uitreiking eretekenen
Uit 1984: kleuterschool St Franciscus Evergem: karnaval op school en
kleuterzwemmen
Uit 1985: rode kruis-activiteiten
Uit 1986: Sleidinge deel 1 resten uit het verleden (ca. 25 min.)
Uit 1987: Sleidinge deel 2: nijverheid en vakbewegingen (ca. 1 uur) - Chiro 25
jaar - FC St Joris: preminiemen en knapen kampioen - operatie mobilisatie briljant voor Oktaaf en Stefanie - 100jarige Cyriel Van Damme - 1e grote
prondelmarkt rondom de pompe – afscheid – OCMW: sinterklaasfeest – KWB:
kerstfeest - stoomtrein - zuster Maria Vanden Bulcke 60 jaar in het klooster nieuw tamboerkorps –opening klubhuis Sanderuswijk - Weststraat kermis
Uit 1988: Sleidinge deel 3: rondom de dries (ca. 1u. 20min.) - nieuwe gerante
jeugdhuis - herstelling kerk - protest tegen verdwijnen imschootboomgaard kabelvervanging per helikopter - de school pakt uit – station: heropening - Leo
Steel 1878-1938 - de boemeltrein – NCMV: 6e handelsbeurs - de laatste keer
bokskenskermis – Chiro: speelpleinbeplanting - een straat zonder einde
Uit 1989: Sleidinge deel 4: mensen van bij ons (ca. 1 uur) - FC St Joris:
veteranen en miniemen kampioen - aanstelling EH Peereboom tot pastoor - rode
kruis: bloedinzameling - CC Stroming
Uit 1990: boomgaard Imschoot gaat voor de bijl - leven in de brouwerij - sleinse
westvoorde
Uit 1991: Sleidinge deel 5: land- en tuinbouw (ca 2 uur)
De Sleinse FilmKlub heeft geenszins de bedoeling om deze pellicule voor
zichzelf te behouden, maar zou graag de films laten digitaliseren op een
professionele manier, om zo dit waardevol erfgoed te ontsluiten.
Namens de club,
Joris Laroy,
voorzitter

