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Het was een hete, zonnige zomer en uitgerekend 
op de dag dat het droog moet blijven, regent het. 
Een tegenvaller voor de hoogdag van 
Blankenberge, de bloemencorso. 
 
Maar niet getreurd, zoals ieder jaar maakt de KCB 
er een mooi document van dat in de komende 
weken in de verschillende rusthuizen vertoond zal 
worden. Uiteraard staat dit item ook op ons 
programma in oktober. 
 
Maar eerst zijn we benieuwd naar uw films van de 
zomeropdracht en doen we technische kennis op 
over het filmen van een time-lapse. 
 
Zo starten de eerste maanden van het nieuwe 
werkjaar en leven we langzaam toe naar het 
hoogtepunt in maart, het clubfestival ! 
 
Denk dus nu al aan uw eigen productie(s) en de 
rally-film. Zo hopen we dat we weer een 
spetterend filmseizoen tegemoet gaan. 
 
 
Roger. 
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Een nieuw seizoen = de vernieuwing van uw lidgeld.  
 

Door het uitstekende financieel beheer van de penningmeester kunnen we voor volgend 
jaar de KCB lidgelden onveranderd houden! 
 

Het basis lidmaatschap KCB kost  € 20,00. 
Hiervoor kunt u deelnemen aan de clubwedstrijd, alle ledenvergaderingen, de uitstappen 
(met voorrang op inschrijving), de zomerreünie, feesten en huldigingen, dikwijls met een 
traktatie.  U ontvangt 9x de ‘Elektronische Blac’ via e-mail. 
 

Ook het steungeld voor de partners blijft onveranderd op € 5,00.  
Samen wordt dit dan omschreven als een familiaal lidmaatschap van € 25.00. 
 

Wie films vertoont en in orde wil zijn met de Sabam reglementering heeft 3 mogelijkheden: 
 

- Breedbeeld (vroeger CvB): KCB is als club lid, maar voor Sabam dient u dit 
individueel en rechtstreeks te regelen met ‘Breedbeeld’. (€ 35,00).  
Website: https://breedbeeld.org  

  
- VAC (Vlaamse Amateur Cineasten): Lidgeld € 25.00 rechtstreeks te regelen, zie  
 www.vac-film.be 
 

- NAB2.0 (Nederlandstalige Amateurcineasten België) vzw: € 35,00. Wie hiervoor 
kiest stort dit bedrag samen met het lidgeld KCB (zie boven) op de KCB rekening 
(hieronder) met de extra vermelding: + NAB2.0.  
Info op de website: www.nab2.be 

 

De penningmeester dankt u nu al om uw lidgeld ten laatste te storten op 15 oktober 2018 
op de ING bankrekening  BE71 3800 1533 5569. 

Programma 

Dinsdag 18 september, 2000 u. Ledenvergadering in het lokaal. 
Op de eerste ledenvergadering van het nieuwe seizoen worden traditioneel de filmpjes 
vertoond van de ‘zomeropdracht’, eventueel aangevuld met een vrije projectie en we 
eindigen met een afsluitertje.   
 
Dinsdag 2 oktober, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Technische avond: Time Lapse opnames, voorgesteld door Franky Van Daele. 
(Time-lapse is een filmtechniek waarbij er minder beelden per tijdseenheid opgenomen worden dan 
de framerate bij het afspelen. Dit levert een versnelde film op, waardoor effecten zichtbaar gemaakt 
kunnen worden die normaal te traag zouden verlopen om waar te nemen.) 

 
Dinsdag 16 oktober, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Projectie van enkele evenementen die in Blankenberge plaatsvonden zoals Bel’ 
Lumière van eind december en de bloemencorso van deze zomer.  
Nadien is er tijd voor een vrije projectie. 
 

LIDGELDEN 2019. 

https://breedbeeld.org/
http://www.vac-film.be/
http://www.nab2.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beelden_per_seconde




 

 

 

Zoals elk jaar publiceren we deze maand de data van de vergaderingen voor het 
komende seizoen. 

 

Onmiddellijk noteren in uw agenda, of nog beter: hang deze kalender in uw keuken, 
badkamer, bureau of toilet. 

 

Alle ledenvergaderingen starten om 20.00 uur en gaan door in de aula van de 
Bibliotheek, Onderwijsstraat 25, Blankenberge, tenzij anders gekleurd. 

 

Dinsdag 18-09-2018   Dinsdag 12-03-2019 
 

Dinsdag 02-10-2018   Zondag 17-03-2019 
(14.00 u. Clubfestival, Casino)  

 

Dinsdag 16-10-2018   Vrijdag 22-03-2019 
       (Ledensouper) 

 

Dinsdag 06-11-2018   Dinsdag 26-03-2019 

 

Dinsdag 20-11-2018   Dinsdag 09-04-2019 

 

Dinsdag 04-12-2018   Dinsdag 23-04-2019 

 

Dinsdag 18-12-2018   Dinsdag 07-05-2019 
       (Praktische proef, op locatie) 
 

Dinsdag 08-01-2019   Donderdag 16-05-2019 

       Clubreis – daguitstap, vertrek Stadhuis) 
        

Dinsdag 22-01-2019   Dinsdag 21-05-2019 
 

Dinsdag 05-02-2019   Dinsdag 04-06-2019 
 

Dinsdag 19-02-2019   Dinsdag 18-06-2019 
 

 
* LET OP! Gedurende het werkjaar kan het gebeuren dat - wegens omstandigheid -
een activiteit van datum of uur zou veranderen.  
Raadpleeg ALTIJD de maandelijkse uitgaves van de ‘BLAC’. 

KCB Programma 2018 – 2019 * 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 

Annick Marreyt  verjaart op 5 september 

Johan Hantson  verjaart op 13 september 

Gilbert De Jonghe  verjaart op 20 september 

Roger Horseele  verjaart op 26 september 

Lillian Laplasse  verjaart op 30 september 

Lina De Brauwere  verjaart op 06 oktober 

Jeannine De Prest  verjaart op 10 oktober 

Claudine De Piere  verjaart op 14 oktober 

Jacques Vandesande  verjaart op 14 oktober 

Erik Van Craeynest  verjaart op 15 oktober 

Rita De Brabander  verjaart op 17 oktober 

Bollaert Michel  verjaart op 21 oktober 

Doris Basten   verjaart op 22 oktober 

Frans Mertens  verjaart op 24 oktober  

HARTELIJKE GELUKWENSEN VAN HET BESTUUR. 

 

 
 
 
 
HD camera in perfecte staat,  plus  draagtas, batterij en statief: prijs  € 170,00 
te bekomen bij Frank Vermeersch – Telefoon:  050 41 93 43 
 
 
 
 
 
 
 
Op 5 september overleed op 95 jarige leeftijd mevrouw Adriana Lambert, moeder van 
Annick en François Marreyt en schoonmoeder van Lina en Youssef. 
 

De begrafenis heeft plaats op maandag 10 september om 09.00 uur in de aula van het 
uitvaartcentrum Lambrecht (naast het AZ Zeno). 
 
Het bestuur en de leden van KCB bieden de familie hun oprechte deelneming aan. 
 
Digitaal condoleren: www.uitvaartcentrum-lambrecht.be 

 

 

TE KOOP 

FAMILIAAL NIEUWS 

http://www.uitvaartcentrum-lambrecht.be/




Cultuur te Blankenberge 

INFO & RESERVATIE 

Cultuurcentrum: 

Tel. 050 636 600 

cultuur@blankenberge.be 

www.blankenberge.be/ 

cultuur 

 

Info & ticketbalie: 

Infopunt Toerisme, 

Hoogstraat 2, 

8370 Blankenberge 



 

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 



 

 

 

5 juni 2018 
 

De voorlaatste vergadering van het seizoen 2017-2018. Sommige leden konden niet meer wachten 

op de "grote vakantie" en zijn dan maar vlug op reis getrokken. Dat was te zien aan het aantal 

aanwezige leden waar bekende gezichten ontbraken. 

Vanavond stond op de affiche geprogrammeerd: films van de "praktische avond" in Lisse-wege. 

Allemaal variaties op eenzelfde thema, wat op zich al interessant is: zo zien we hoe ieder cineast 

een eigen kijk heeft op een onderwerp. Enkele (Gilbert en Rita van Johnny bvb) maakten er iets 

meer van dan een gewone reportage; ze bedachten een verhaal dat zich afspeelt op de plaats van 

het gebeuren. Anderen voorzagen hun film van commentaar en Johnny (wie anders?) bewerkte 

sommige beelden met "photo-shop" om een komische situatie uit te beelden. In totaal waren er 7 

films over het “Lissewege van nu en één film (van Frans) over het "Lissewege van toen" (2 jaar 

geleden). 

Na de pauze werden films uit "de ouwe doos" vertoond. Films die hoofdzakelijk ook in Lissewege 

werden opgenomen. Zo zagen we opnames van en met Mong Louwage, Rony van Reck, Medard 

van Rosane enz... Het deed ons plezier de cineasten terug te zien die ons ontvallen zijn. We zagen 

ook "oude leden" (in de figuurlijke betekenis natuurlijk) van KCB die intussen bij een andere club zijn 

aangesloten (Leslie, Kaatje).Mooie herinneringen uit vervlogen tijden. 

Als traditionele afsluiters na elke projectie werden 3 films vertoond: de eerste was "Colorado by 

Drone" (heel mooi), dan volgde Norbert met een montage over de tweedaagse voettocht (beelden 

van de militaire parade op de grote markt) en Johan schotelde ons het liedje "Pastorale " voor uit 

een show met Ramses Shaffy en Liesbeth List" 

           Frank 
 

19 juni 2018 
 

Op het programma: film clubuitstap 2018. 
 

Als voorprogramma zagen we eerst een reisfilm uit de oude doos, nl die van 15 jaar terug naar 

Zonnebeke en Diksmuide. We mochten opnieuw beleven hoe bakstenen gevormd, gedroogd en 

gebakken werden. We bezochten daarna het interactief museum Westoria in Diksmuide dat 

inmiddels gesloten is. Wat vooral opviel was dat iedereen er uiteraard veel jonger uitzag maar ook 

nog veel ‘frivoler’ was. Ja 15 jaar op onze leeftijd maakt blijkbaar een enorm verschil. En we 

herinnerden de leden die ons inmiddels ontvallen zijn. Leuk gemonteerd met een zeer gevat einde. 
 

De hoofdfilm, de reis van dit jaar, is technisch van een hoger kaliber. Weer heeft Johnny er zijn 

montage stempel opgezet en gezien Geert er opnieuw bij was,  

gaf dit ook de gekende ‘Schwung’.  

Een mooi souvenir ter aanvulling van ons ‘reiserfgoed’. 

Daarna verraste Rosane ons met een kort en zeer origineel filmpje: 

‘Liefde is…’, een parodie op de gekende plaatjes uit de pers, 

nu natuurlijk in filmvorm.  

Proficiat Rosane, de eerste film voor het festival 2019 is gekend. 

Gilbert vervolgde met een zeer zorgvuldige montage van Bel Lumière 2017.  

Ook onze felicitaties voor de scherpe opnames en leuke close-ups die de 

waarde van dergelijke film verhogen. 

Het afsluitertje was eveneens uit ‘Bel Lumière’, een gemonteerd muziekstukje gebracht door het 

Salonorkest Bel Epoque uit Nederland. 

Dit was het voor de laatste ledenvergadering van het werkjaar 2017-2018.  

Ik wens iedereen een warme zomer vakantie. 

           Roger. 

Wat gebeurde er in juni? 

 





VAKANTIEGROETJES 

Sonia en Daniel stuurden een kaartje van hun geliefde Noorwegen! 

Claudine en Roger bezochten de charmante eilandjes  

Malta en Gozo in de Middellandse Zee. 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 François nam enkele beelden van de midzomerhappening. 


