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 Projectie van alle vrije onderwerpen. 

Zie lijst verder in dit blad. 

 

Woensdag  8 april 2020—20u00–de Kerkewegel 

 Avondfotografie. 

Details volgen later. 

Woensdag  11 maart 2020—20u00–de Kerkewegel 

Woensdag  12 februari 2020—20u00–de Kerkewegel 

 Resultaten workshop december. 

 Toon je mooiste resultaten, breng ze mee op een 

stick waar alleen dit op staat en deel ze eventueel 

met de geportretteerden. 

 Jurering jaarthema. 

Woensdag  10 juni 2020—20u00–de Kerkewegel 

 Selectie foto’s tentoonstelling. 

Woensdag  13 mei 2020—20u00–de Kerkewegel 
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 editoriaal 
 Bel’ Lumière is weer achter de rug. 

Voor de vierde keer heeft Blandia bij deze gelegenheid in de sacris-

tie van de Sint Rochuskerk een fotografie cabinet ingericht. Twee 

avonden fotograferen van zes tot tien. Dat is een niet te onder-

schatten opdracht. 

Iedere avond hebben wij meer dan zestig verschillende portretten 

gemaakt. Deze varieerden van één persoon over families met kin-

deren tot groepen van zes of meer personen. 

Dat betekent minstens om de vier minuten een andere opname. In 

die korte tijd moesten ook twee groepen zich aan- of ontkleden. 

Mensen die geen Belle Epoque kleren aan hadden werden met wat 

gelegenheidskledij uitgedost. Een lange mantel of cape met hoed 

voor de heren en een kleed met bont en een hoedje  voor de da-

mes. Voor de kinderen was het wat behelpen met een sjaal of met 

een bontkraag. 

Maar dat was nog niet alles. 

Er waren ook vliegende reporters die buiten fotografeerden bij de 

old timers. Vier uur in de kou staan is geen sinecure. Een van de 

fotografen heeft er een flinke snotvalling (corona is daar kinderspel 

tegenover) aan over gehouden en is een tijdje buiten strijd ge-

weest.  

Bij deze mijn oprechte dank aan de leden die meegewerkt hebben. 

Voor de buitenopnames waren dat Marc, Robert, Maurits, Filip en 

Jean. De binnendienst was voor Rita, Rika, uw dienaar en Cham-

petter Jan die alles in goede orde heeft laten verlopen. 

Ik heb de indruk dat alle geportretteerden het een leuke bedoening 

vonden. Er werd veel gelachen en lol getapt. 

Wil je de foto’s bekijken dan kan dat op de facebookpagina van 

Blandia, bestellen kan ook op (https://www.oypo.nl/blandia). 

Was dit de laatste Bel’ Lumière? Wij weten het niet. 

Is er volgend jaar een ander evenement en hebben ze ons daarbij 

nodig, dan zien wij wel wat wij kunnen doen. 

Freddy 
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Van Alain De Reese, deskundige dienst evenementen, kregen 
wij volgende mail. 
 
 
 
Beste deelnemer aan Bel’Lumière 2020, 
Ondanks de verschuiving van Bel’Lumière buiten de vakantie-
periode mogen we terugblikken op een geslaagde editie. 
De vierde BL werd opnieuw een mooie belevenis voor de be-
zoekers en de deelnemers. 
Jullie inzet en creativiteit is een belangrijk deel van het suc-
ces van dit evenement. 
We willen jullie met deze mail nogmaals danken en hopen op 
jullie medewerking te mogen rekenen bij een volgend evene-
ment. 
  
Mag ik jullie vragen deze mail door te sturen naar iedereen 
van jullie vereniging/organisatie die meewerkte aan Bel’Lumi-
ère 2020. 
  
Hieronder vinden jullie een link naar de Bel’Lumère after-
movie door BleuSkyStream van Bart De Coninck. 
https://vimeo.com/388844242 

Bel’ Lumiére 

Foto jean simoens 

https://vimeo.com/388844242
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 vrije opdrachten 

Vrije opdrachten 2019-2020 

 

DATUM   Lidnr Naam, voornaam   Thema 1    Thema 2 

8/04/2020  137 Bervoet Jan     Reflectie    Architectuur 

8/04/2020  139 Bode Bernard    Gebouwen    Landschap 

8/04/2020  141 Bruynooghe Rita    Strandleven   Landschap 

8/04/2020  142 Burggraeve Maurits   Beweging    Handen 

8/04/2020  181 Corneillie Pieter 

8/04/2020  182 Coene Femke    Portret    Zwart/Wit 

8/04/2020  203 De Baets Sonia    Strand    Noorwegen 

8/04/2020  204 De Pauw Roland    Stadsfotografie   Natuur 

8/04/2020  211 De Bruyne Joris    Landschap    Bulgarije 

8/04/2020  213 Desmidt Erik    Strandleven   Straatgegevens 

8/4/2020  260 Feys Lilliane     Bomen    Wind 

8/04/2020  265 Fockenier Daniël    Strandcabines   Rorbuer 

8/04/2020  300 Henneco Willy    Kunstbeelden   Dieren 

8/04/2020  486 Luyten Joke     Speelkaarten   Groen 

8/04/2020  504 Mertens Frans    Model    Monumenten 

8/04/2020  580 Ongenae Eric    Reclame    Vakwerkhuizen 

8/04/2020  581 Otte Jan     Bloemen/planten  Vogels 

8/04/2020  702 Standaert Freddy    Stilleven    Portret 

8/04/2020  703 Simoens Jean Pierre   Portret    Landschap 

8/04/2020  800 Van Audenaerde Jaak 

8/04/2020  801 Van Cappel Filip    Bewegingsonscherpte Dieren 

8/04/2020  802 Van Iseghem Marc   Filmisch fotografie  Landschap/Natuur 

8/04/2020  803 Van Droogenbroeck Sylvia  Landschap   auna/Flora 

8/04/2020  805 Vervaecke Ronny    loemen    Zwart/Wit 

8/04/2020  806 Vereyken Hugo    Vlinders    Macro 

8/04/2020  807 Vermote Robert    Perspectief   Zwart/Wit 

8/04/2020  808 Vandenbroucke Rika   Kinderen    Dieren 
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nieuwjaar bij Blandia 

Het nieuwjaarsfeest van Blandia was weer een schot in de roos. 

De meeste leden met hun partner waren er op aanwezig en het 

eten was zeer lekker. 

Bij deze gelegenheid werden ook de prijzen van de twee wedstrij-

den, de rally en het jaarthema uitgereikt. 

Rika, Marc, Robert en Daniël waren de gelukkige winnaars. 

Hierbij nog een woordje van dank aan allen die meegeholpen 

hebben, zowel voor als na het feest voor het opstellen van de ta-

fels en opruimen van de zaal. In het bijzonder dank aan Rita die 

voor de smaakvolle opsmuk van de tafels zorgde. 
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 kribbels 
door Joke 

Februari de maand van Valentijn en karnavalsgekte; 
 
*sexbom, ja, ik schrijf het altijd met de x, wat houdt een sexbom 
in? of zie ik het verkeerd… platonisch na Plato 427/347vChr ge-
start in de mannenwereld… platonisch filosofisch, …en mytholo-
gisch… na de liefdesuitingen werden mannen met geestrijke dran-
ken platonisch… vrouwen werden met geestrijke dranken sexbom-
men… mannen en vrouwen zijn  dus sympathiek voor elkaar in de 
heterowereld… we hebben toch geen parades nodig om ook res-
pect te blijven houden…    
  

*oeps een probleem, dubbel 
ontploffingsgevaar waarge-
nomen, de seks‘bom’ met 
een ‘mijn’heer; 
  
*geen probleem waar ik 
woon, ik ben gedomicilieerd 
voor het afstellen van love 
bombs; 
  
*de dommen kunnen niet er-
geren, de slimmen die doen 
het niet; 
  
*‘onmens’ gerelativeerd 
knettergek, niet moeilijk met 
een vlam als Vlaming; 
  
*‘even gaan dansen’ en ja-

loers… neem je partner mee 

verkleed als cactus; 
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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 

 
Van de stichting Therese Moorkens kregen wij volgende vraag.  

Indien er leden aan willen meewerken, hier alle gegevens. 

Geachte, 

Stichting Thérèse Moorkens is een Vereniging (vzw) die geld inzamelt om kankerpati-

ënten een weekendje aan zee te gunnen. Patiënten die een lange behandeling achter 

de rug hebben met dikwijls een onzekere toekomst. Per jaar bieden wij zo aan meer 

dan 40 patiënten met hun wederhelft of kinderen een klein weekje verlof in Blanken-

berge in Hotel Vivaldi. De maatschappelijke assistenten van verschillende ziekenhui-

zen in Belgie helpen ons deze mensen te vinden.  

U kan gerust een kijkje nemen op onze website www.theresemoorkens-foundation.org  

Al onze medewerkers zijn vrienden of familie van wijlen Therese Moorkens, een mama 

die veel te vroeg is gestorven na de slepende ziekte in 1992  

Alle medewerkers helpen, zonder vergoeding, alle middelen worden door vrienden ge-

schonken, alsook de vernieuwing van de website door www.studiomecaro.com  

studiomecaro zoekt high-resolution foto’s om te kunnen gebruiken op de website  

Zou U of iemand van jullie club interesse hebben om ons hierin te steunen en enkele 

leuke foto’s, typisch, van Blankenberge strand, dorp en omgeving te geven  

hopelijk kan U ons helpen de website mee te verfraaien, we zullen uiteraard niet verg-

eten jullie club te vermelden op de website  

Mer vriendelijke groeen 

Patrick Campo  patrick.campo@icloud.com 

http://www.theresemoorkens-foundation.org/
http://www.studiomecaro.com/

