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 Vergadering. Projectie foto’s  uitstap Gent. 

Uitdelen van de nieuwe lidkaarten. 

Woensdag  11 september2019—20u00–de Kerkewegel 

Woensdag   30 oktober2019—20u00–de Kerkewegel 

 

 Werkavond. 

Wij brengen in praktijk wat wij op de vergade-

ring. van oktober geleerd hebben. 

 Babbelavond. 

Zoals gekend kan ieder lid op deze avond zijn 

werken tonen (maak het toch niet te lang). Pro-

blemen met alles wat met fotografie te maken 

heeft kunnen in de groep geworpen worden.  

Woensdag  11 december2019—20u00–de Kerkewegel 

 Jurering van de rallybeelden. 

Woensdag  13 november 2019—20u00–de Kerkewegel 

Woensdag  9 oktober2019—20u00–de Kerkewegel 

 Workshop 

Fotograaf Tom Musseeuw demonstreert ons het 

gebruik van continu licht bij portretopnames. 

Zeer aan te bevelen!! 

Zaterdag  21 september2019 

 Fotouitstap naar Charleroi (zie artikel). 
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 editoriaal 
 

 
Beste Vrienden 

De velden geschoren de winter geboren zo zegt het spreekwoord. 
Maar zover zijn wij nog niet. Op 11 september aanstaande gaan 
wij bij Blandia opnieuw van start voor een werkjaar met nieuwe 
uitdagingen. Wij hopen u allen volgende woensdag in goede ge-
zondheid en vol enthousiasme te mogen verwelkomen. 

Mogen wij jullie nog even  herinneren aan de lopende opdrachten. 
Eerst en vooral is er het jaarthema “Kapot” waarvan vijf opnamen 
dienen gefotografeerd te worden, dit loopt nog tot mei 2020.  Van 
ieder lid van Blandia wordt verwacht dat hij of zij twee vrije op-
drachten kiest en van elk van die opdrachten vijf beelden mee-
brengt.  Deze onderwerpen moeten aan Marc medegedeeld wor-
den ten laatste op de vergadering van 11 september. Projectie 
van deze opdrachten gebeurt in de maand april. 

Wat verder op het programma staat verneemt u in de Refeks. 

Vervolgens wil ik nog iedereen bedanken voor de zeer gewaar-
deerde hulp bij het opstellen en ontmantelen van onze 22e foto-
tentoonstelling.  

Voor het komende jaar wens ik jullie allen succes in het zoeken 
naar mooie opnamen om daaruit te kunnen putten voor een 23e 
tentoonstelling.    

           Ronny 
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fotouitstap naar charleroi 

De NMBS heeft lelijk in onze rapen ge… 

Vanaf 1 september is er een nieuwe uurregeling van kracht zo-

dat het voor ons niet te doen is om met de trein op zaterdag 21 

september, zoals voorzien, naar Charleroi te reizen. 

Als wij om 7u45 vertrekken komen wij pas om 10u52 aan dat is 

drie uur reizen met wachttijden en overstappen in Brussel-Zuid 

en La Louvière-Zuid.  

Vertrekken uit Charleroi om 17u05 is in Blankenberge om 

20u17. 

Dat betekent bijna zes en een half uur trein op één dag. 

De trein is wel altijd een beetje reizen maar dit lijkt mij toch van 

het goede te veel. 

Daarom hebben wij een paar alternatieven uitgewerkt. 

Ofwel gaan wij op 21 september met eigen wagens. (een 

rit van twee uur en goedkoopste formule indien de auto’s 

volzet zijn). 

Ofwel gaan wij op een andere weekdag met de trein, ver-

trek om 7u52 en aankomst om 10u05 met overstap in 

Brussel-zuid. Iets meer dan 4 uur trein heen en terug. De-

ze formule komt, door de vroege heenreis, wel iets duurder 

uit voor de 65 plussers. 

 

Voor de treinreizen zorgt Blandia voor de nodige rail passen aan 

€8,30 per traject. Indien nodig voor de terugreis zorgen de 65 

plussers zelf voor een seniorenbiljet €6,80. 

Willen zij die wensen mee te gaan hier even over nadenken. 

 

Op de vergadering van 9 september kunnen wij dan definitief 

beslissen. 
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 fotouitstap naar charleroi 

 

In Charleroi volgen wij in de voormiddag de “street art tour” een 

wandeling langs de Samber van 3,2 km tot Marchienne-au-Pont. 

Langs dit traject vinden wij de oude metaalindustrieën en alles 

wat er bij hoort. 

Met de metro keren wij terug naar het station. Metro om 5 min 

en 35 min na het uur.  

Wij lunchen in restaurant “La Mu” (bekijk even de website) op 

een boogscheut van het station. 

Aanvang lunchtijd voorzien tussen 13u00 en 13u30. 

 

Na de middag fotograferen wij in de omgeving van het station. 

Daar zijn nog veel interessante plaatsen te vinden. 

Voor niet fotografen is er in de nabijheid een groot winkelcen-

trum. 

Technische informatie: heel veel materiaal meesleuren is niet 

nodig. Een kleine zoom volstaat ( vb 24-120).  
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tentoonstelling 

 Onze tweeënveertigste tentoonstelling mocht weer op een ruime 

belangstelling rekenen. 

Ook op de opening waren tal van leden en sympathisanten aan-

wezig. 

Hier enkele sfeerbeelden, met dank aan Robert en Marc voor de 

foto’s. 
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 fotouitstap Gent 

De leden die mee geweest zijn op foto-uitstap naar Gent kunnen 

hun beelden tonen op de vergadering van 11 september. 

Zoals altijd vragen wij om alleen je beste beelden te tonen en de 

projectie niet te lang te maken. 

Wie een afgewerkte reeks vertoont wordt gevraagd deze te be-

perken tot een viertal minuten. 

Heb je zeer veel mooie foto’s, maak er dan twee reeksen van die 

totaal verschillend zijn. 

 

foto freddy 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, pluvierlaan 29, 8370 blankenberge 

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

 

mededelingen 

Wil je dat een van jouw prachtige foto’s op het titelblad van de 

Refleks komt te staan, bezorg die dan aan de redactie. 

digifotoblandia@gmail.com. 

Het hoeft niet altijd het “braafste” prentje te zijn. Wat rebellie 

brengt leven in de brouwerij en geeft aanleiding tot leerrijke dis-

cussie. 

Leden die nog geen titels opgegeven hebben voor hun vrije op-

drachten worden verzocht die ten laatste op de vergadering van 

september aan Marc mee te delen. 

Wie nog geen lidgeld betaalde kan nog overschrijven of cash be-

talen aan Marc op de vergadering van september. 


