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Ook dit is Belgïe 

 

 

Donderdag 5 januari 2023 vanaf 19u30 

Zaal De Kerkewegel 

Blandia's nieuwjaar bijeenkomst. 

Een receptie gevolgd door een zeer verzorgd koud buffet. 

 

Donderdag 2 februari 2023 om 20u00 

Zaal de Kerkewegel 

Projectie thema  “wintersfeer” 

 

Vrijdag 3 februari 2023 van 19u00 tot 22u00 

Zaal de Kerkewegel 

Nieuwjaarsdrink aangeboden door vzw de Kerkewegel 

Alle leden en hun partner zijn welkom. (zie verder) 

 

Donderdag 2 maart 2023 om 20u00 

Zaal de Kerkewegel 

Projectie thema  “carnaval” 

 

Donderdag  30 maart 2023  

Foto uitstap naar “Verbeke foundation” in Kemzeke. 

Verdere inlichtingen volgen. 
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 editoriaal editoriaal 
 Beste leden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelden zeggen meer dan woorden. 

Dank aan Robert Vermote die deze foto realiseerde. 

Bij deze gaat Blandia zijn zesenveertigste levensjaar in. Jawel, in december 

1977 werd Blandia gesticht in de bovenzaal van het nu verdwenen restau-

rant “Jozef” (bij de blankenbergenaars bekend als restaurant sainzjozif) op 

de hoek van de Van Maerlantstraat en de Notebaertstraat. 

Van de toenmalige aanwezigen kan, spijtig genoeg, alleen ik nog voortver-

tellen hoe deze geboorte verlopen is.  

In de voorbije vijfenveertig jaar werden meer dan 450 vergaderingen ge-

houden, verkasten wij ook een paar maal van vergaderlokaal, en zitten wij 

nu aan Refleks 418.  

Ook de fotografie en de voorstelling van de foto’s is in de loop der jaren to-

taal veranderd, maar Blandia heeft al die tijd het hoofd fier boven water 

kunnen houden. Dit komt niet alleen door het werk van het wisselend be-

stuur maar ook door de inzet van leden en ex-leden. 

Daarvoor dank aan jullie allen. Wij zijn er van overtuigd dat wij nog ge-

makkelijk vijf jaar verder kunnen werken en dan, als er dan in ons landje 

nog een koning is, dan worden wij Koninklijk en dat zal iedereen geweten 

hebben. Er zal zeker gehouden worden een groot banket, maar of er ie-

mands hoofd op de tafel gezet zal worden is nog twijfelachtig. 

De voorzitter 
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losse mededlingen   

Blandia lanceert een nieuw initiatief; namelijk een maandthema. 

Wij beginnen met een proefperiode van drie maand. Heeft dit succes, dan 

doen wij er mee verder. 

Thema voor januari: wintersfeer 

                  februari: carnaval 

                  maart: lente 

De projectie en bespreking van de beelden gebeurt telkens op de vergade-

ring van de volgende maand. Leden kunnen maximaal vijf foto’s tonen. 

 

 

De vereniging Rolstoelbasketbal richt een fotowedstrijd in die zal lopen 

van 1 februari tot 31 mei 2023. Tijdens hun paastoernooi in Blankenberge 

is het de gelegenheid voor onze leden om daar te fotograferen. 

Er zijn prijzen van €500, €200 en €100 aan verbonden. 

Meer inlichtingen zullen doorgegeven worden van zodra wij die kennen. 

 

 

Zoals in de kalender vermeld nodigt het bestuur van vzw de Kerkewegel 

alle leden van de aangesloten verengingen uit op een nieuwjaar drink op 

vrijdag 3 februari van 19u00 tot 22u00. Ook de partners van de leden zijn 

welkom. Er is een drankje en een hapje voorzien. 

Laat ons wel even weten of je van plan bent erop aanwezig te zijn. 

 

 

Leden die op een vergadering niet aanwezig kunnen zijn, maar toch foto’s 

hebben om te vertonen kunnen die altijd doorsturen via we transfer naar 

Robert Vermote. Op volgend adres: 

robert.vermote@gmail.com 
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   voor u gelezen door Filip Van Cappel 

Anton Corbijn : Nederlands fotograaf 

Anton Corbijn werd geboren op 20 mei 1955 te Strijen, Nederland. A. Cor-

bijn is niet alleen een wereldberoemd fotograaf, maar ook filmregisseur en 

grafisch ontwerper. 

Als opleiding volgde hij het atheneum MTS fotografie in Den Haag gedu-

rende 1,5jaar. Hij begon zijn carrière als muziekfotograaf : fotografeerde 

vele bekende artiesten en andere beroemdheden. Ook maakte hij de fo-

to’s voor vele platenhoezen van bekende muzikanten en muziekbands.  

Veel grote artiesten en musici heeft hij voor zijn lens gehaald zoals Clint 

Eastwood, Johnny Depp, Mick Jagger en Kate Moss. Daarnaast is hij ook 

bekend als hoffotograaf van de Ierse rockband U2. 

Verschillende boeken zijn reeds verschenen over zijn werk. 

Kenmerkend voor zijn stijl zijn de rauwe, contrastrijke zwart wit portretten 

met een sterke emotionele en indringende blik. 

Momenteel is er een tentoonstelling (ikonen) lopende in de handelsbeurs 

te Antwerpen tot en met 16/04/2023. 
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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 

mededelingen 


