
. 

Refleks 
maandelijks infoblad van vtbKultuur fotoclub BLANDIA 

40ste jaargang —  nummer 393 —  jun i  2020  

foto: redactie 



refleks 393 juni 2020 

 

k
a
le

n
d
e
r 

 

kapot 

 

 

  C 

 

      O 

 

          V 

 

             I 

 

                 D 

                    - 

                      1 

                        9 

 



refleks 393 juni 2020 

 editoriaal 
  Beste leden, 

Ik heb van jullie nog geen onrustbarende berichten ontvangen 

dus veronderstel ik dat iedereen nog “alive and kicking” is. 

Wij zitten met zijn allen voorlopig nog een beetje vast in ons kot, 

alhoewel het de laatste tijd toch mogelijk is om een paar van on-

ze dierbaren te bezoeken. 

De vergadering van juni zal zeker nog niet doorgaan, maar er is 

goede hoop dat wij in september onze activiteiten zullen kunnen 

hervatten. 

De tentoonstelling is ook nog een groot vraagteken, maar indien 

deze kan doorgaan zullen wij aan de leden die wensen hun werk

(en) ten toon te stellen vragen om enkele foto’s door te sturen. 

Eén foto die je zelf uitkiest zal zeker getoond worden, uit de ove-

rige zal door een jury een tweede werk geselecteerd worden. 

Dit alles onder voorbehoud van het doorgaan van de tentoonstel-

ling. 

Een kleine werkgroep is ook aan het brainstormen om de rally 

onder een of andere vorm te laten plaatsvinden, kwestie van nog 

eens je fototoestel van onder het stof te halen. Het zal zeker 

geen groepsevenement worden, maar individueel fotograferen 

moet mogelijk zijn. De formule zal zo uitgewerkt worden dat je 

de opdrachten in je eentje en wanneer het je past, kunt uitvoe-

ren. De datum, of data, blijven zoals gewoonlijk rond 21 juli. 

Het jaarthema blijft nog steeds gelden en ook de individuele op-

drachten kunnen volgend werkjaar getoond worden. 

In elk geval vertonen wij op de eerste avond van volgend werk-

jaar de beelden van de avonduitstap naar Oostende. 

Wij kijken uit naar een bubbel van dertig om onze eerstvolgende 

vergadering te kunnen houden. 

De voorzitter 
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in tijden van corona  

Coronatijden zijn voor de “echte” ook de gelegenheid om wat te 

experimenteren. In vorige Refleks zag je werk van Robert en Ri-

ta. Deze keer heeft de redactie foto’s ontvangen van Ronny en 

Rika. 

Ronny heeft het bij de poppetjes gehouden en aan Rika vroeg de 

redactie om twee van haar recente  foto’s door te sturen voor de 

Refleks. Zij zond er zeven, met als commentaar dat zij niet kon 

kiezen. 

De redactie kon echt ook niet kiezen, dus zij ze hier alle zeven af-

gedrukt.  

Iedereen die wenst foto’s in de Refleks te plaatsen kan die door-

sturen, er is altijd ruimte in deze publicatie 

Foto Ronny 
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Foto Rika 

Gezien de beperkte opslagruimte van deze site kunnen niet alle 

foto’s getoond worden. 
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kribbels 
door Joke 

de moed er in houden moeten we; te hopen dat ik er een beetje 

goeie gekozen heb in deze moeilijke tijd  

 

 ik heb ‘haar’ altijd laten doen… en krullen dat het kan;  

 

 

 

 uit de boot vallen’ ; toen het de huwelijksboot was had ik ge-

luk dat ik kon zwemmen  

 

 ik wil je knuffelen zoals twee duizendpoten  

 waren er 8 dagen in een week… ik zag je 8 dagen graag 

 

 Zelfs in de schaduw heb ik deugd van mijn driehoeksverhou-

ding met de zon 
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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 

 facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 Oed je an tgas !! 


