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Donderdag 5 mei 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Projectie met bespreking foto’s van 7 april 

en van uitstap naar Polderwind. (h) 

Bespreking volgende activiteiten 

 

Donderdag 2 juni 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Vergadering: projectie opdrachten en jaarthema. 

 

Donderdag 30 juni 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Vergadering 
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 editoriaal 
 

Beste leden, 

Naar ik vernomen heb heeft Corona ook bij Blandia toegeslagen. 

Zelf ben ik er, samen men zeker nog drie andere leden, slachtof-

fer van geworden. Voor mij gelukkig zonder veel erge gevolgen. 

Dat betekent wel dat wij nog altijd zeer voorzichtig moeten zijn in 

onze contacten. Daarom nogmaals een oproep; voel je je niet 

kiplekker, kom dan niet naar de vergadering. 

Heel dat corona geval betekent nog steeds dat Blandia en ook ve-

le ander verenigingen nog niet op volle toeren kunnen draaien. 

Het is moeilijk om na twee kwakkeljaren terug in het oude ritme 

te komen. Op den duur zullen alleen zij die besmet geweest zijn 

nog kunnen of durven naar de vergadering komen. 

Dit belet niet dat Blandia aan de toekomst denkt. Een rally in juli 

en een tentoonstelling in september staan zeker op ons program-

ma. De rally coronaproof organiseren is niet zo moeilijk. Wat de 

tentoonstelling betreft; wij hopen dat jullie toch wat gefotogra-

feerd hebben zodat wij een mooie selectie kunnen maken om on-

ze tentoonstelling te vullen. 

Vorige vergadering was ik er, zoals veel andere leden niet bij we-

gens, je weet wel. Toch heb ik gehoord dat het een zeer interes-

sante werkavond geworden is. Waarvoor dank aan Marc en Ro-

bert voor het organiseren ervan. Op de frontpagina van deze Re-

fleks staat een voorbeeld van een opname à la Pep Ventosa. 

Met genoegen stel ik ook vast dat sommige leden tot de orde van 

de vogelaars toegetreden zijn. Dat heeft prachtige foto’s opgele-

verd die op onze facebookpagina te bewonderen zijn. Een voor-

beeld om na te volgen (indien je over een gepaste tele beschikt). 

Volgende vergadering bekijken wij de resultaten van 7 april en 

ook nog eens die van de uitstap naar Polderwind. Wie foto’s van 

de twee activiteiten heeft brengt ze mee. 

de voorzitter 
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Heel veel volk was er niet, 

meer zo te zien hebben de 

aanwezigen zich niet ver-

veeld en er een leerrijke en 

aangename herinnering aan 

over gehouden. 
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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. 

In het cultuurcentrum Scarpoord in Knokke-Heist loopt nog tot 12 juli een toonstelling 

met werken van twee fotografen; Frieke Janssens en Servaas Van Belle. 

Blandia plant een gezamenlijk bezoek op een later te bepalen datum. 


