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Eerste prijs jaarthema 
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Woensdag  12 oktober 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Vergadering. 

Woensdag 14 juni 2017—20u00—de Kerkewegel 

Woensdag 13 september 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. 

 Selectie foto’s tentoonstelling. 

Vrijdar 21 juli 

 Blandia rally. 

Zaterdag 2 en zondag 3 september Sint Amanduskerk 

 Fototentoonstelling: 

Zaterdag opening om 14 uur open tot 19 uur. 

Zondag open van 11 uur tot 19 uur. 

Van 5 tot 12 juli 2017 Oud Stadhuis Kerkstraat 41 

 Zeven Blandia leden stellen hun werk ten toon. 



refleks 363 juni 2017 

 editoriaal 
Beste Vrienden, 

Even dit meegeven: Blandia is traditiegetrouw aanwezig op de 
tentoonstelling van de lokale kunstenaars. Deze expo loopt van 3 
tot en met zondag 18 juni in de Meridiaan (casino) met als titel 
zicht op Blankenberge. Open van woensdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00u. 

Op woensdag 14 juni is onze laatste vergadering van het werk-
jaar 2016-2017. 
Met vrije projectie waaruit een selectie moet volgen voor onze 
twintigste fototentoonstelling die dit jaar plaats vindt op zaterdag 
2 en zondag 3 september aanstaande. Maar vooraleer wij zo ver 
zijn is er nog een expo van Blandia in het oud stadhuis in de 
Kerkstraat. Daarover meer info op de vergadering van woensdag 
14 juni a.s. 

Voorzien is ook nog onze jaarlijkse fotorally deze zomer. In au-
gustus beginnen de voorbereidingen voor onze tentoonstelling. 
Wat wij alvast kunnen meegeven zijn volgende data waarop wij 
graag een beroep willen doen op uw gewaardeerde medewer-
king.  

1- donderdag 31 augustus afhalen panelen bij Filip om 19.00u. 

2- vrijdag 01 september opstellen tentoonstelling in de kerk om         
9.00u. 

3- zaterdag 02 september opening tentoonstelling 14.00u. Open 
tot 19.00u. 

4- zondag 03 september tentoonstelling open van 11.15u. Tot 
19.00u. 

5- maandag 04 september ontmantelen van de tentoonstelling 
om 9.00u.   

6- woensdag 13 september om 20.00u. Start avond van ons 
nieuw werkjaar. 

Tot slot dank voor de medewerking in het bijna voorbije werkjaar 
en verder een aangename zomer toegewenst. 

De voorzitter 
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uitslag jaarthema 

Door een spijtige vergissing van een van de deelnemers was een foto die 

hij niet zelf gemaakt had bij zijn selectie voor het jaarthema terechtgeko-

men. De deelnemer heeft ons dit achteraf laten weten. 

Deze foto werd als eerste verkozen door de leden.  

Bijgevolg werd deze eerst prijs geannuleerd en kreeg die foto geen pun-

ten. 

 

Zestien deelnemers dienden samen negenenzeventig foto’s in. 

 

Hier is de uitslag van de wedstrijd jaarthema 2017 

 

1 ste  Marc Van Iseghem                154 punten 

2 de Rika Vandenbroucke               146 punten 

      Filip Van Cappel                     146 punten 

      Marc Van Iseghem                 146 punten 

5 de Rika Vandenbroucke              144 punten 

6 de Filip Van Cappel                     142 punten 

7 de Fredy Standaert                    141 punten 

8 ste Rika Vandenbroucke             140 punten 

       Pieter Corneillie                   140 punten 

10 de Rika Vandenbroucke           139 punten 

 

De volledige uitslag en de foto’s kun je vinder verder in deze Refleks. 

 

Proficiat aan de winnaars en aan alle deelnemers. 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge 

 web site: www.blandia.com       facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 

Zoals de traditie de laatste jaren zullen wij proberen een rally in 

te richten op vrijdag 21 juli. Dit indien het weer het toelaat. 

De reservedatum is 15 augustus. Hopelijk zijn de weergoden ons 

goed gezind op een van die dagen. 

Zeven leden van Blandia hebben deelgenomen aan de fotowed-

strijd ter gelegenheid van carnaval. 

Naast een waardebon bevatte de eerste prijs ook het gebruik van 

het oud stadhuis gedurende een week om er een tentoonstelling 

te houden. 

Tussen pot en pint was er afgesproken dat; indien een lid van 

Blandia zou winnen hij samen met de andere leden-deelnemers 

de tentoonstelling zou organiseren. 

Het was niet een Blandia lid dat de eerste prijs won, maar de 

winnaar is wegens omstandigheden niet in staat om die tentoon-

stelling te organiseren.  

Hij heeft zijn kans overgedragen aan de tweede. 

Die tweede is Jan Otten, lid van Blandia. 

Zodus stellen de zeven ten toon in het oud stadhuis van 5 tot 12 

juli 2017. 

Hierbij een vriendelijke uitnodiging om die tentoonstelling te be-

zoeken. 


