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Donderdag 7 oktober 20u00: 

Jurering rally 

 

Donderdag 4 november  

In de namiddag foto uitstap naar Polderwind. 

Wandeling rond de plas met aansluitend een drink 

in de cafetaria. (meer details volgen) 

Om 20u00 vergadering 

Lesavond over scherm kallibratie en kleurbeheer. 

 

Donderdag 2 december 20u00: 

Vergadering. Resultaten uitstap van november. 

 

Donderdag 6 januari 2022 om 19u00 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 
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 editoriaal 
 

Beste leden. 

Vooreerst wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft met de op-

stelling en het afbreken van de tentoonstelling. Het opstellen 

schijnt meer leden te mobiliseren dan het afbreken, maar dat 

laatste vraagt evenveel werk. Op de frontpagina van deze Refleks 

staat een foto van enkele van deze stoere werkers. Er waren er 

meer maar Filip kreeg ze niet allemaal bijeen, wegens te druk be-

zig. 

De tentoonstelling zelf was totaal anders opgesteld als de voor-

bije jaren. De panelen stonden rondom de kerk, wat een gemak-

kelijke doorstoom van de bezoekers toeliet. Deze nieuwe schik-

king is, naar wij konden opmaken uit de commentaren, bij de be-

zoekers in goede aarde gevallen. Dus zeker voor herhaling vat-

baar. De kijkers stonden ook niet allemaal op een kluitje bijeen. 

Dat gaf misschien de indruk dat het niet zo druk was, maar niets 

is minder waar, er was alleen een grotere spreiding van het pu-

bliek over de ganse kerk. Over de kwaliteit van de getoonde wer-

ken was, op een paar uitzonderingen na, niets dan positieve com-

mentaar te horen. 

Wat de verdere werking van Blandia betreft; het jaarthema is 

verlengd (zie kalenderblad) en ieder lid wordt verzocht twee vrije 

onderwerpen door te geven aan Marc van Iseghem.  

(marc.vaniseghem@telenet.be) De foto’s voor het jaarthema 

kunnen genomen zijn in het voorbije en het huidige werkjaar. 

De vrije onderwerpen moeten in het huidige werkjaar gemaakt 

worden. 

Op de laatste babbelavond zijn er heel, heel veel foto’s getoond. 

Ze waren stuk voor stuk goed belicht en scherp waar het moest. 

Vroeger is dit ooit anders geweest dus de vooruitgang stemt ons 

gelukkig. 

De voorzitter 
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mededelingen 

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.  


