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Tot onze grote spijt. 

Geen groepsactiviteiten tot nader order. 
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 editoriaal 
  Beste leden, 

Pandemie, mondmasker, lockdown, social distancing, 

knuffelcontact… 2020 was een bizar jaar. Er werd ons 

zo veel ontzegd, zelfs onze Christmas was niet zo 

“merry”, oudejaar wordt een etentje in mineur en het 

begin van 2021 zal ook iets minder “happy” zijn. 

Een jaar om vlug te vergeten, of misschien juist niet. Laten wij 

het rampjaar 2020 vlug achter ons laten en hoopvol naar de toe-

komst kijken.  

Ondanks alles toch mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.  

De voornaamste wens is natuurlijk een goede gezondheid voor ie-

dereen, verder veel hoop op betere tijden en een vast geloof dat 

alles weer goed komt en dat wij mekaar weer zullen kunnen ont-

moeten om onze fantastische hobby samen te beleven. 

Dat er geen nieuwjaar ontvangst kan doorgaan in januari is na-

tuurlijk niet zo leuk, maar van zodra het mag zullen wij dit goed-

maken. Jullie weten ook dat, aangezien er geen activiteiten kon-

den doorgaan, wij ook geen lidgeld voor het komende werkjaar 

zullen vragen. 

Van zodra er groen licht wordt gegeven vanuit de Kerkewegel zul-

len wij onze maandelijkse vergaderingen en alle andere activitei-

ten met des te meer enthousiasme hervatten. 

Bij mijn weten heeft nog geen enkele viroloog of biostatisticus ons 

verboden te fotograferen. Een camera hoeft geen lensmasker te 

dragen en een digitale foto is tot nader order niet besmettelijk. 

Wandelen in de vrije natuur daarentegen wordt sterk aanbevolen, 

zeker op plaatsen waar niemand komt maar waar fotografen hun 

hartje kunnen ophalen. 

Dus wat belet je om er op je eentje op uit te trekken en corona-

proof foto’s te maken. De beste resultaten zet je maar op de Face-

book ledenpagina van Blandia. 

De voorzitter 
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facebookpagina 

Op onze nieuwe Facebookpagina (Blandia ledensite) worden met 

de regelmaat van een klok foto’s geplaatst. Wat wij een succes 

mogen noemen. 

Toch is het een beetje spijtig dat niet meer leden hier gebruik van 

maken om foto's met de anderen te delen. Om de oorzaak daar-

van te vinden kan ik beginnen met naar mijzelf te kijken. Ik stond 

altijd huiverachtig tegenover Facebook en heb het nooit willen ge-

bruiken.  

Sinds Blandia een eigen ledensite heeft heb ik ook een account 

aangemaakt. Maar wel als lid van de gesloten Blandia groep.  

Wat mij dan ook verwondert is dat ik allerhande verzoeken, zelfs 

van wildvreemden, krijg om “vriendje” te worden. Alleen al het 

woord “vriendje” doet mij een beetje huiveren. Mij doet het den-

ken aan “ik vraag het aan”; ook zo’n betekenisloze zin die noch-

tans verstrekkende gevolgen kan hebben. 

Onder die vriendschapsverzoeken is er ook eentje van een zekere 

Amber Asnot. Op de bijgevoegde foto ziet het er een lieve dame 

uit, maar ik vraag mij af waarom die in godsnaam vriendje met 

uitgerekend mij wil worden. Ik ken het mens noch van haar noch 

van pluimen en wens haar uit veiligheidsoverwegingen ook niet 

nader te leren kennen.  

Dit gezegd zijnde zal ik mijn best doen om 

mijn facebookfobie te overwinnen en vraag 

aan alle leden die het nog niet deden ook 

een account aan te maken. In de huidige 

omstandigheden is dit het enige middel om 

gemakkelijk met alle andere leden in con-

tact te komen. 

Heb je er een technisch probleem mee con-

tacteer dan Robert Vermote, hij zal je met 

alle plezier helpen en alle geheimen en valkuilen van Facebook uit 

de doeken doen. 

Freddy 
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wegens succes verlengd 

De opdracht voor december was “Licht in de duisternis”. 

Op de ledenpagina van Facebook zijn al enkele prachtige foto’s 

over dit onderwerp te zien. Toch denken wij dat het nog een iets-

je beter kan en dat meer leden foto’s kunnen plaatsen. 

Daarom wordt dit thema ook verlengd voor de maand januari 

2021. 

De dagen lengen maar met een minuutje per 24 uur. Het is nog 

altijd vroeg donker en de kerstverlichting zal nog een tijdje blij-

ven branden. 

In Brugge en Knokke is de verlichting heel speciaal en zeer mooi. 

Wij hebben daar nog niet veel beelden van gezien. Dus kom effen 

uit je kot en ga op een veilige manier de verlichting fotograferen. 

Wel voor middernacht terug thuis zijn anders riskeer je een co-

ronaboete. 

 

Voor de maand februari volgt dan een nieuwe opdracht. 
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mededelingen 

 Oed je an tgas !! 

Familieweetjes 

Rita Bruynooghe en Rika Vandenbroucke zijn nog een keer groot-

moeder geworden. 

Bij deze, hartelijk proficiat vanwege de Blandia groep. 

 


