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neem de tijd 

 

 

Donderdag 3 maart 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Eerste vergadering van het jaar na coronastop 

Babbelavond 

 

Donderdag 31 maart 2022 om 20u00 
Zaal de kerkewegel 

Gastspreker 

 

Donderdag 7 april 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 

Donderdag 5 mei 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 

Donderdag 2 juni 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 

Donderdag 30 juni 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 
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 editoriaal 
  

Beste leden, 

Op donderdag  3 maart beginnen wij er weer aan. 

Na vijf maanden van inactiviteit kunnen wij weer vergaderen, zij het nog 

altijd onder bepaalde voorwaarden. (zie mededelingen). 

Wij starten met een babbelavond. Dit leek ons gepast omdat wij elkaar 

maanden niet gezien hebben. Ondertussen hebben jullie waarschijnlijk 

honderden foto's genomen die niemand nog gezien heeft. De eerste verga-

dering is de gelegenheid om die te projecteren. Wij vragen wel een strenge 

selectie te maken en alleen het allerbeste te tonen.  

Voor zij die in een ver verleden mee geweest zijn op de foto uitstap naar 

Polderwind is het ook de gelegenheid om de gemaakte beelden te verto-

nen. 

Op de frontpagina van deze Refleks staat de foto van de deelnemers aan 

deze uitstap. Iedereen ziet er stralend uit na de herfstwandeling rond de 

polderplas.  

In plaats van de babbelavond op donderdag 31 maart hebben wij een gast-

spreker uitgenodigd die ons alles komt vertellen over het afdrukken van fo-

to’s. De spreker in kwestie is gespecialiseerd in het afdrukken van foto’s in 

groot formaat, zowel voor professionelen als voor amateur fotografen. 

Hij komt ons wegwijs maken in de wereld van ppi, dpi, kleurruimtes, kleur-

profielen, resolutie en nog veel meer. 

In deze les komen wij als fotograaf alles te weten wat belangrijk is voor 

optimale resultaten bij zowel het zelf printen als het laten printen van onze 

foto's. 

Het wordt zeker een zeer leerrijke avond. 

Wat het verloop van onze verdere activiteiten betreft; wij zullen ons moe-

ten schikken naar de omstandigheden en bijna maand per maand zien wat 

kan of niet kan.  

In elk geval zullen wij alles uit de kan halen om zo veel mogelijk gelegen-

heden te scheppen om samen onze prachtige hobby te kunnen beleven. 

 

de voorzitter 
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 refleks is een erkend tijdschrift door cultuursmakers 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, Koning Leopold III plein 14.0401, 8370 Blan-

kenberge 

 facebook.com/fotoclubblandia 

mededelingen 

Nu de corona maatregelen sterk versoepeld zijn kunnen wij weer min of 

meer veilig vergaderen. Met ons aantal aanwezigen is er geen probleem. 

De ventilatie in de zaal is voldoende om het CO2 peil laag genoeg te hou-

den. Er is ook voldoende ruimte om wat afstand te houden. 

Wij zullen aan de ingang van de zaal geen covid safe ticket eisen maar 

vragen dat alle leden hun verantwoordelijkheidszin te laten spreken en bij 

twijfel over hun gezondheidstoestand niet naar de vergadering komen. 

Zij die het wensen kunnen altijd hun mondmasker aanhouden, zeker tij-

dens verplaatsingen in de zaal. 

Dit is opnieuw een wat dunnetjes uitgevallen editie van ons maandelijks 

clubblad, maar gezien de lange periode van inactiviteit is er ook niet zo 

veel te melden. 

Hopelijk brengt de toekomst ons meer mogelijkheden en zal er een vol-

waardige Refleks kunnen verschijnen. 


