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Tot onze grote spijt. 

Geen groepsactiviteiten tot nader order. 
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 editoriaal 
 

 

Woensdag 12 februari 2020, iets meer dan een jaar geleden was 

het de laatste keer dat Blandia een ledenvergadering kon houden 

en we mekaar allen in normale omstandigheden konden ontmoe-

ten. Nadien was er nog in maart een uitstap naar Oostende, in 

juli de rally en in het najaar een fotoshoot op het strand. 

Slechts drie activiteiten in een jaar, zeker niet bevorderlijk voor 

een vereniging die het moet hebben van contacten tussen en met 

de leden. 

Kunnen wij geen lobbygroep stichten om actieve leden van foto-

clubs prioritair te laten vaccineren, of toch ten minste om een fo-

to uitstap als noodzakelijke verplaatsing te laten erkennen. 

Gelukkig is er de opening geweest van onze facebook pagina. 

Deze wordt regelmatig door de leden bekeken. Velen posten er 

ook foto’s van het opgegeven thema. Ben jij nog niet aangeslo-

ten bij de groep doordat je niet goed weet hoe het moet neem 

dan contact op met Robert, hij zal je alles van naaldje tot draadje 

uitleggen en je wegwijs maken in de wondere wereld van Mark 

Zuckerberg. 

Met als onderwerp “Stilleven” zijn er zeer mooie foto’s en won-

derlijke experimenten gepost. Veel leden hebben zich thuis en in 

stilte bezig gehouden met het fotograferen van de meest uiteen-

lopende onderwerpen. Het doet deugd dat in deze sombere tijden 

de fotografie enig soelaas kan brengen en voor een welgekomen 

afwisseling in ons troosteloos bestaan kan vormen. 

Daarom beste leden, doe zo voort. 

Hier is al vast het nieuwe onderwerp voor de maanden maart en 

april.   

Het luidt: “Daar is de lente”. 

Je kunt er nog bijvoegen; daar is de zon, nog niet ,maar ik denk 

dat ze weldra zal komen. 

De opwarming van de aarde zal wel een handje toesteken om 

vlug dit onderwerp te kunnen gebruiken. 

Veel succes aan allen. 
                                                                               De voorzitter 
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zoekertje 

Het is jullie misschien niet direct opgevallen, maar dit is het 

nummer 400 van de Refleks. Dat betekent veertig jaar lang elke 

maand een uitgave, honderden artikels, duizenden bladzijden en 

vele uren tik en plakwerk.  

De huidige redactie kampt met een schrijnend personeelstekort 

en een nijpend gebrek aan kopij. Daarom volgende advertentie: 

Gevraagd: 

Redactioneel medewerker m/v voor hoogstaand maandblad. 

Profiel:  

 Geen specifieke opleiding vereist maar enige kennis van foto-

grafie is een pluspunt. 

 Beschikken over een min of meer vlotte pen en een basisken-

nis van het Nederlands (de hoofdredactie haalt de dt fouten 

wel uit je tekst). 

 Je bent bereid om van thuis uit te werken en kunt via je PC 

een tekst en foto’s doorsturen. 

 Door je enthousiasme kun je de lezers van het blad aanzetten 

om te fotograferen. 

Taakomschrijving 

 Je pleegt af en toe een artikel dat betrekking heeft op de 

werking van fotoclub Blandia. 

 Je schrijft zelf een interessant technisch artikel over fotogra-

fie of zoekt er op een in de vakliteratuur. 

 Maandelijks, en op tijd zend je je gewrocht naar de redactie. 

Wij bieden 

 Eigenlijk niet zo veel, zij het niet de onvoorwaardelijke waar-

dering en eeuwige dankbaarheid van de lezers van de Re-

fleks. 

 

Kandidaturen in te dienen bij de redactie van dit blad. 
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 fotoalbum 

Hier nog een oprecht woord van dank aan alle leden die foto’s 

van Ronny, onze overleden erevoorzitter, bezorgd hebben. 

Het was een idee van Joris om als aandenken een fotoalbum te 

maken en aan Godelieve te geven. 

Wij hebben een selectie kunnen maken uit meer dan honderd in-

gezonden foto’s en Rika heeft er een prachtig album mee samen-

gesteld. 

De beelden werden in drie groepen voorgesteld. Ronny als voor-

zitter, Ronny als fotograaf en Ronny als model. 

De familie was zeer aangenaam verrast en ontroerd met dit toch 

wel heel mooie album. Zij vroegen in hun naam Blandia te be-

danken voor dit aandenken. 

Kort nadat zij het album gekregen hadden telefoneerden zij om 

te vragen om nog zes exemplaren te bestellen voor de kinderen 

en nadien nog eens acht extra voor de kleinkinderen. 

De begrafenis van Ronny hebben wij niet kunnen meemaken 

maar als blijk van waardering voor alles wat Ronny voor Blandia 

betekend heeft is dit nederig geschenk door de familie sterk ge-

waardeerd. 
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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 !! 


