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Hoe vlug is een werkjaar niet voorbij?  
 
We sluiten de laatste maand af met twee 
klassiekers, de projecties van de praktische proef 
en de reisfilm. 
 
Daarna neemt Iedereen, volgens zijn eigen 
programma wat rust, maar sommigen misschien 
niet want is de zomer niet de ideale voorbereiding 
voor een nieuwe productie?  
 
Ik dank iedereen voor hun blijvende inzet en 
aanwezigheid op de ledenvergaderingen en de 
andere activiteiten. 
Ik dank de sponsors voor hun financiële steun 
zodat de club op zijn elan verder kan. 
Ik dank de cultuurdienst en Stad Blankenberge 
voor hun medewerking in onze werking. 
 
We zien elkaar terug op de zomersamenkomst op 
vrijdag 27 juli en daarna op de eerste 
ledenvergadering van 2018-19 op dinsdag 25 
september. 
 
Een prettig zomerverlof ! 
 
Roger. 
 
 
 
 

Juni-Juli-Augustus 2018 - Jaargang 2017-2018 
Bankrekening:       IBAN:   BE71 3800 1533 5569 
Lokaal:      Aula van de Stedelijke Bibliotheek 
Onderwijsstraat 17,          8370 Blankenberge 
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Van Luc en Doris mochten we nog een kaartje ontvangen uit Armenië, maar hoe het 
komt dat de postzegel niet afgestempeld is blijft een raadsel. 
 

 

Programma – Agenda. 

Dinsdag 5 juni, 2000 u.   Ledenvergadering in het lokaal. 
 

Projectie filmpjes van de praktische proef. Naast de nieuwe filmpjes brengt Johan 
ook nog wat oude producties uit Lissewege mee. We zullen dus eens kunnen 
vergelijken hoe de club over de jaren geëvolueerd is. 

 

Dinsdag 19 juni, 2000 u.   Ledenvergadering in het lokaal. 
  

 Projectie film van de clubuitstap, voorafgegaan door een film uit de oude doos. 
 
Vrijdag 27 juli    Zomersamenkomst, alle info volgt per 

 afzonderlijke e-mail. 
 
Dinsdag 25 september, 2000 u  Eerste ledenvergadering van het werkjaar 18-19. 

Vakantiegroetjes. 
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Het bestuur had het witte dorp Lissewege uitgekozen voor de jaarlijkse praktische 
proef.  
Om 18u30, zoals afgesproken, waren er 9 cineasten aanwezig met of zonder camera 
of ook met of zonder hun partner. Na het parkeren en de begroetingen zocht 
iedereen zijn weg om opnames te doen langs pittoreske wegeltjes en unieke plekjes 
achter, voor en naast de kerk.  
 

Frank heeft ondergetekende van een nachtje slapen "In het huis van God" gered 
door "Mevrouw de Koster" tegen te houden de kerkdeur te sluiten... 
Ja, wie bezoekt en filmt er nu 's avonds om 18u30 het interieur van een kerk?  
 

Onze materiaalmeester, Johan, lag plat op zijn buik achter zijn auto, wat was daar te 
filmen??? We zijn benieuwd naar het resultaat! 
Gilbert was als een volleerde filmer op weg (naar?) met statief op zijn schouder 
terwijl Luc en Johnny vertrokken achter de kerk in een heel klein straatje... 
Frans wachtte geduldig op het kerkplein op de depannage dienst (zijn wagen had 
platte band) in het gezelschap van enkele van onze charmante dames waardoor hij 
zich niet verveelde!  
 

Roger was spoorloos verdwenen, wat als hij verdwaalde? We hielden al ons hart vast 
want wat gedaan zonder onze voorzitter? Wat had hij nu weer in petto?  
Roland was drukdoende met zijn foto-filmcamera. Benieuwd welke prachtige beelden 
hij gemaakt heeft. 
 

Youssef, sportief, was moedig met zijn fiets gekomen met aanhangkarretje waar zijn 
fier troeteldiertje Kitty in zat. Johnny, dierenvriend, heeft natuurlijk een krachtmeeting 
met haar gehouden (wie heeft gewonnen?). Enkele van onze dames waren het 
wachten beu en trakteerden zich op het terras "Onder de Toren" op hun geliefkoosde 
drank. 
 

Daniel en ikzelf deden een wandeling langs het vaartje na mijn verlossing uit de kerk 
en we waren het volmondig eens: Lissewege, " Het Witte dorp", doet zijn naam alle 
eer aan! 
 

Door het contrast met de vele mooie, witte voorgevels  
komt de monumentale vroeg gotische, Vlaamse bakstenen 
Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekings kerk uit de 13e eeuw ten  
volle tot zijn recht! Het dorp op zich lijkt bijna te klein  
waardoor het rust uitstraalt en een goed gevoel meegeeft. 
 

We hadden afspraak in "De Valckenaere" om er tezamen 
na onze filmsessie "de dorstigen te laven en de hongerigen 
te spijzen".  
Rond 21u30 verlieten we de zaak en vroegen ons af hoeveel 
moois dinsdag 5 juni zal te zien zijn van de opnames in 
Lissewege?   
 

 
Schrijver van dienst 
Norbert. 

De praktische proef, 8 mei 2018. 

 





Clubreis KCB – donderdag 17 mei 2018 

Wij verzamelen aan het stadhuis om 08.00 u. De meeste ouwe getrouwen zijn op post. Enkelen heb-
ben moeten afhaken en dat is altijd spijtig. Er wordt hartelijk handen gedrukt, omhelst en gekust bij 
het weerzien. De bus van Albion Tours met als chauffeur Jos is stipt op tijd en de run op een geschikte 
zitplaats wordt ingezet. Eric en ik gaan nog vlug de toiletten van het stadhuis verkennen voor een sani-
taire stop. Wij halen het net en vertrekken stipt om 0815 u, op naar onze eerste stopplaats in Leffinge. 

Tijdens de korte rit telt Johan zijn schaapjes met de camera in de hand. Even kijken of iedereen er fris 
voorkomt. Een poging om een verraste Geert in te schakelen als interviewer kent geen succes, bij ge-
brek aan inspiratie. Om 09.00 u stipt rijden we Leffinge binnen.  

Eerste halte:  

Het orgelmuseum “De Zoeten Orgel”, een draai- en dansorgelmuseum, met een Decap-orgel als 
pronkstuk. Van de Gebroeders Decap - Herentals (Antwerpen). In België had in de zeventiger jaren 
quasi iedere café een orgel staan. 

Dit museum is het levenswerk van Eddy Goderis. Hij heeft zijn verzameling van mechanische muziek-
instrumenten, van klein tot groot,  ondergebracht in een gezellig ingerichte gelagzaal waar je terecht 
kan voor een hapje en een drankje, en waar we tezelfdertijd worden vergast op een gepassioneerde 
uitleg over het tot stand komen van de verzameling. Echtgenote Isabelle trakteert ons op een rijk ge-
vulde koffie “garni”, terwijl Eddy het woord neemt. Hij wijdt ons in in de wereld van de geautomati-
seerde muziek, vanaf de 18de eeuw tot heden. Uit diverse zelf omgebouwde instrumenten tovert hij 
aanstekelijke nostalgische deuntjes, duchtig meegezongen of geneuried. Enkele enthousiastelingen 
wagen zich aan een dansje, waaronder een bestuurslid dat achter de toog staat te heupwiegen samen 
met de knappe waardin. Hij moet indruk gemaakt hebben want bij het vertrek komt ze hem speciaal 
nog gedag zeggen!!? 

Je zou er dorst van krijgen en dus wordt overgeschakeld op een lokaal biertje met o.m. Dunekeun, 
Dronkenput, Braven Apostel, naast de klassieke merken. Er wordt duchtig gefilmd en gefotografeerd 
waarbij de diverse kunstwerken en daarmee ook het aanwezige publiek in beeld wordt gebracht. 

We verlaten deze attractie omstreeks 11.30 u, hartelijk uitgewuifd door de zaakvoerders, die ons een 
toffe en aangename bende (sic) vinden. De rit gaat verder langs Vlaamse wegen naar Passendale. 

   

Volgende stop: 

12.30 u : De oude Kaasmakerij, ’s Graventafelstraat 48a, 8980 Passendale, een deelgemeente van 
Zonnebeke, op een boogscheut van het Tyne Cot War Cemetry. We schuiven er onze voeten onder 
tafel voor de lunch in buffetvorm, met eigen kazen, gecombineerd met wat charcuterie en opgefleurd 
met een salademix en artisanaal brood. Men laat het zich smaken! Na de lunch is het opnieuw verza-
melen geblazen voor de volgende stop, de chocolaterie Ledoux in Langemark-Poelkapelle. 

1415 u: Aankomst bij Ledoux:   

De jonge uitbaatster Delfien maakt er pralines, zeevruchten, truffels en holle figuren op ambachtelijke 
wijze met kwaliteitsgrondstoffen (Callebout). Ze kwam in de chocolaterie terecht met een opleiding 
als boekhouder. Dankzij een cursus chocolateriebewerking en de ondersteuning van de vorige eigena-
res staat ze vandaag professioneel ambachtelijke producten te maken in haar eigen atelier.  



Landelijk gelegen bedrijfje, met sober interieur. De huidige uitbaters hebben de naam Ledoux van hun 
voorgangers behouden. We krijgen uitleg van de nog jonge uitbaatster over het productieproces. Zij 
lijkt niet erg gelukkig met het feit dat ze een microotje krijgt aangebonden en dat ze gefilmd wordt. Ze 
heeft bovendien pech want onder de toehoorders zit een deskundige. En wanneer ze een opmerking 
krijgt dat haar moules niet al te proper zijn is ze helemaal in “haar gat gebeten”. Gelukkig krijgen we 
een aantal proevertjes aangeboden en menig bezoeker laat zich verleiden tot een aankoop. Op het 
einde laat Delfien zich ontvallen dat we maar een “saaie bende” (sic) bende zijn, hierbij vergetende 
dat haar micro nog aanstaat. Oeps !!! Een afscheid in mineur.  

Zo gaat het in het leven: door de ene geprezen als een sympathieke groep, door de andere bestem-
peld als een saaie bende. Het kan verkeren zei Bredero ooit! 

   

Laatste fase:  

We keren terug naar De oude Kaasmakerij, waar ons een rondleiding te wachten staat in het interac-
tieve museum van de site. Verdeeld in twee groepen doorlopen we alle fazen van de kaasmakerij. We 
worden duchtig om de oren geslagen met tal van termen. Wist je dat, om kaas te kunnen maken de 
melk drie transformaties moet ondergaan? Melksuiker wordt melkzuur. Eiwitten worden peptiden, die 
op hun beurt transformeren tot aminozuren. Vetten worden vetzuren, maar zulks in beperkte mate. 
Voilà, … en de rest zal ik jullie besparen, want ik kreeg honger (?) … en vooral dorst!  

We haasten ons langs een korte weg naar de gelagzaal waar ons een proevertje staat te wachten van 
een viertal Passendaalse kazen als daar zijn: de Classic, Délice, Caractère, Extra en Prelude. Bij deze 
voor elk wat wils om de dorst te laven.  

Wij schrijven intussen omstreeks 18.00 u. En het is nog niet gedaan. Om af te ronden wordt ons nog 
een warm avondmaal opgediend, bestaande uit kipfilet met champignonsaus, kroketjes en een geva-
rieerd slaatje. Een welkom toemaatje, althans voor de gourmands die dit nog de baas kunnen na wat 
voorafging. 

  

Zo, dat was het dan. Tevreden en voldaan huiswaarts. Met een oog dicht en het andere op het voor-
bijschuivende landschap, half ingedompeld, laten wij ons wiegen in de comfortabele bus van Albion 
Tours. Omstreeks 20.30 u komt Blankenberge in zicht. Het is weer voorbij. We hebben ervan genoten. 
Het was gezellig en we verkeerden in aangenaam gezelschap.  

Verslaggever, 

Ivan De Leu 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 

Gelukkige verjaardag. 
 
 
 
 

 

Patrick De Klerck verjaart op 1 juni 

Nadine Boussemaere verjaart op 7 Juni  

Léon Hernou verjaart op 27 juni  

Rosane Claerbout verjaart op 14 juli 

Ginette De Ruyter verjaart op 23 juli 

René Boydens verjaart op 1 augustus 
  
Monique Van Craeynest verjaart op 5 augustus 
 
Jacqueline Louwagie verjaart op 11 augustus 

 
 

Hartelijke gelukwensen vanwege het bestuur. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

 

 

 

 
 
De eerste vergadering van het seizoen 2018-2019 (dinsdag 25 september) staat  
in het teken van de zomeropdracht. Hopelijk heeft iedereen dan nog het 
‘zomerse’ gevoel en wordt het een leuke manier op het nieuwe werkjaar te 
starten. 
 

Het onderwerp? Gewoon iets dat je op reis of hier in de streek gefilmd hebt, 
een feestje, een evenementje, een gezellige dag. De onderwerpen zijn overal 
te vinden; zet er een leuk muziekje onder, maak er een kort ‘spielereitje’ 
van, monteer het vlot en klaar is kees. 
 

Maak het niet te lang of saai, keep it simple en hou het vooral gezellig! 

 

 

De zomeropdracht. 





 

 

 

 

 

Ondermaatse bezetting deze avond. Maar hiervoor was er een grondige reden: het 

bestuur van de Kon. Cineclub had 2 bestuursleden (Norbert en Luc) aangeduid om de 

voordracht (in het Casino) bij te wonen die handelde over de " Nieuwe Europese 

reglementeringen inzake privacy". 

 

Ook andere leden (René, Ivan.) - die ook lid zijn van een andere vereniging woonden 

de voordracht bij. Naar verluid is de nieuwe wetgeving inzake privacy een stevige 

boterham. We worden stilaan in- of ondergesneeuwd door allerlei nieuwe wetten en 

verordeningen. Straks zullen we nog toelating moeten vragen om naar het toilet te 

mogen gaan. 

 

Door de afwezigheid van de actuele schrijver van dienst Norbert, droeg de Voorzitter 

de taak over aan mij. Daar ik erop niet voorzien was (geen papier, geen pen) heb ik 

moeten her en der schrijfmateriaal verzamelen. Het weinige papier dat ik kon 

bemachtigen volstond niet om serieuze nota's te nemen, een rol toiletpapier ware beter 

geweest. Daarom: schiet niet op de pianist als er fouten in het verslag staan; hij deed 

zijn best... 

 

En nu: ter zake. Voor de cineasten die hun "winteropdracht" nog niet hadden 

voorgesteld, was het de laatste gelegenheid om dit te doen.  

Als eerst kwam Gilbert aan de beurt met zijn "Fiesta de la Virgin de la Candelaria". 

Als je het mij vraagt: een prachtige docu over de religieuze zedens en tradities van het 

Peruaanse volk. Héél kleurrijk en goed gesonoriseerd. Ook de bijhorende commentaar 

was oké. Toon ons meer van dat, Gilbert. 

 

De volgende cineast was ikzelf met mijn "Koetsenparade in Blankenberge". Een 

happening die zich - verleden zondag 20 mei nota bene - voor mijn deur afspeelde. 

(waaruit blijkt dat "winteropdracht" héél ruim wordt geïnterpreteerd). Het was een 

parade van allerlei mooi opgetuigde koetsen (enkelspan, dubbelspan zelfs vierspan). 

Ook de reizigers en de menners waren mooi uitgedost in belle-époquekledij. Met het 

stralend weer dat er was: een festijn voor het oog. 

 

Voorzitter Roger mocht de reeks "winteropdrachten" afsluiten met zijn al eerder 

vertoonde film (zonder begin en einde evenwel), maar dit keer volledig afgewerkt 

"comme il faut". De mooie winterbeelden vormden een ideale afsluiter van de reeks. 

 

Of toch niet, want Luc -vooraleer weer naar zijn buitenverblijf in Barvaux te gaan-, 

verraste ons met zijn film " Boottocht op St Lucia". Als ik goed begrepen heb ligt dat 

ergens in of tegen Zuid-Afrika. Vanop een motorboot vaarden ze de meander op en 

zagen er enorm veel prachtig waterwild. Heel mooi, perfect in beeld gebracht, leuk om 

te zien. 

 

Ledenvergadering 22 mei 2018 



We waren zo nodig aan een verfrissing toe. Roger speelde opnieuw barman ter 

vervanging van onze penningmeester die deze job normaliter doet. 

Na de pauze toonde Johan een zogenaamde "teaser" van de tweedaagse 

wandeltocht. Dit kort filmke moet twijfelaars voor de voettocht over de streep trekken 

om toch maar eens mee te doen. Kort en goed gemonteerd, zoals we van Johan 

mogen verwachten. 
 

En dan kwam Geert aan de beurt. Op TV hebben we al verschillende tv-koks aan het 

werk gezien, denken met maar aan Jerome Meus, Piet Huysentruit en recent nog 

Sandra Bekkari. Wel: we hebben er een nieuwe bij en die noemt Geert Gobert. 

Ons laatst toegetreden cineclublid toonde ons hoe je twee éénmansgerechten (...) in 

een mum van tijd klaarmaakt. Voor het eerste gerecht heb je 6 Luikse boerenworsten 

nodig plus wat Thai-groenten, één kg. champignons en een grote hoeveelheid kruiden, 

pepers enz. Alles goed laten bakken en mengen en klaar is kees. Voor het tweede 

gerecht heb je 2 spieringkoteletten nodig plus een doos cappellini en ook weer heel 

veel kruiden. Geert heeft dat (als winteropdracht?) allemaal klaargemaakt en 't zag er 

goed uit (maar wat veel voor een éénmansgerecht).  Geert bracht dit op zijn eigenste 

manier: "facing the camera". 
 

Daarna zorgde Johan voor enkele bekroonde films van het CvB. De eerste was “Zeer” 

die de beste prijs ‘Fictie’ kreeg en daarna “Maidan” een beklemmende documentaire 

van ons aller bekende Ronny Claus van Impuls Kortrijk. 
 

Een filmavond zonder slot, dat kan gewoon niet. Er volgden nog enkele korte 

afsluitertjes die Johan en Roger gemonteerd hadden van het ‘Lentefeest’. 
 

De filmavond was net gedaan, of Norbert en Luc waren terug van weggeweest. 

Ondanks het weinige volk was het toch een leuke ledenvergadering. 
 

Dat alles werd voor U genoteerd door de schrijver van dienst Frank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 mei overleed op 93e jarige leeftijd Louis Meulders. 

Hij was lid van de Koninklijke Ciné Club Oostende en 

ere-bestuurder van Wevac. Louis bekleedde in zijn 

lange loopbaan veel bestuursfuncties bij verschillende 

film organisaties. 

De KCB biedt zijn echtgenote Josée en zijn familie 

hun oprechte deelneming aan. 

 

In memoriam. 

 



 

M A R T E N S       D I R K 

 

Blankenbergsesteenweg 31 

8377 ZUIENKERKE 
 

050/41.42.63                0475/23.25.92 

 

 050/41.72.32  BTW nr. BE 
672.030.648 

 
 

E-MAIL: info@dirkmartens.be 

Installatie door eigen personeel. 

 

Alle herstellingen in onze eigen aangepaste werkplaatsen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Alle tuinmachines, alsook grasrobots. Diverse merken: 

 

40 



 

 
 
 
Door het aangepaste reglement blijkt er plots veel spanning te zijn voor de gouden 
camera trofee 2018. 
 
De tussenstand ziet er (na de ledenvergaderingen in mei) als volgt uit: 
 
 
19 punten 
 

De Jonghe Gilbert 
Debels Johnny 
Hantson Johan 
Vermeersch Frank 
 
18 punten 
 

Horseele Roger 
Van Craeynest Erik 
Van Zandweghe Norbert 
Wybouw Luc 
 
16 punten 
 

Fockenier Daniel 
Gobert Geert 
 
15 punten 
 

Claerbout Rosane 
De Meulenaere Michel 
Mertens Frans 
 
12 punten 
 

Marreyt François 
Van Droogenbroeck Sylvia 
 
5 punten 
 

De Brabander Rita 
De Pauw Roland 
 
3 punten 
 

El Fassy Youssef 
Marreyt Annick 

De gouden camera 2018. 

 





De clubreis in beeld 1  (Dank aan François voor de foto’s) 



De clubreis in beeld 2   (Dank aan François voor de foto’s) 


