
 

Refleks 
maandelijks infoblad van vtbKultuur fotoclub BLANDIA 

41ste jaargang —  nummer 404 —  aug 2021  

foto: redactie 



refleks 404 aug 2021 

 

k
a
le

n
d
e
r 

 

neem de tijd 

 

 

9 september 2021 

vergadering 

wij vieren ons weerzien na 18 maanden 

met een hapje en een drankje 

 

30 september 2021 

babbelavond 

projectie foto’s uitstap Oostende  

van 11 maart 2020 

 

14 oktober 202 

Jurering rally 

 

11 november 2021 

vergadering 

 

9 december 2021 

vergadering 

 

30 december 2021 

vergadering 
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 editoriaal 
 

 

Beste leden, 

Na achttien lange maanden kunnen wij mekaar eindelijk terugzien 

in min of meer normale omstandigheden. De eerste vergadering 

van het nieuwe werkjaar gaat door op donderdag 9 september.  

Inderdaad op een donderdag, zo zal het in de toekomst altijd zijn 

dit om verschillende redenen die vroeger al uitgelegd werden. 

Starten doen wij dit jaar met een hapje en een drankje aangebo-

den door de club. Voor de babbel en de gezelligheid zullen jullie 

zelf moeten zorgen. Na lange tijd zal dit misschien even wennen 

zijn. 

Maar voor die eerste vergadering is er nog onze tentoonstelling 

ter gelegenheid van Uitkerke kermis. Op donderdagavond 2 sept 

om 18u00 brengen wij de panelen vanuit de garage van Filip naar 

de kerk en op vrijdag 3 sept wordt de tentoonstelling opgesteld 

vanaf 09u00. Afbreken gebeurt op maandag 6 sept vanaf 09u00. 

Wij hopen op de medewerking van veel leden om dit alles klaar te 

krijgen. De tentoonstelling zelf is open op zaterdag 4 sept van 

14u30 tot 19u00 en op zondag 5 sept van 11u00 tot 19u00. 

Wil je de tentoonstelling bezoeken breng dan een mondmasker 

mee voor in de kerk. 

Om begrijpelijke redenen, en zeer tot onze spijt, kunnen wij geen 

openingsreceptie houden. 

Wij hebben geen kijk op de publieke belangstalling voor onze ten-

toonstelling. De kermis zelf zal ook niet zijn zoals andere jaren. 

Rond de kerk is er bijna niets voorzien, dus weten wij niet of er 

veel volk onze richting zal uitkomen. 

Wij rekenen alvast op de leden om de tentoonstelling te komen 

bezoeken. Er zijn dit jaar zeer mooie foto’s binnengekomen. 

Wij zijn zelf fier op de werken van de leden. 

Als de voorwaarden niet veranderen hopen wij elke maand op-

nieuw te kunnen vergaderen zoals de voorbije tweeënveertig ja-

ren. Wij hopen jullie allen in goede gezondheid terug te zien. 

de voorzitter 
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mededelingen 

Over onze werking voor het volgende jaar zal op de eerste verga-

dering de nodige uitleg gegeven worden. Wij voorzien opnieuw 

opdrachten voor de leden en een jaarthema. 

Een eerste uitstap kan al in het najaar gebeuren.  

BELANGRIJK 

Mogen wij vragen aan leden die om een of andere reden nog niet 

volledig gevaccineerd zijn tegen Covid 19 om hun verantwoorde-

lijkheid tegenover de, meestal wat oudere, medeleden op te ne-

men en hen niet onverantwoorde risico's te laten lopen. 

Wij zullen niet naar vaccinaties vragen, maar rekenen er op dat 

iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Het bestuur kiest bewust 

voor veiligheid. 

 

Op de vergaderingen is iedereen vrij al dan niet een mondmasker 

te dragen.  


