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Mei, wordt volgens Wikipedia, ook wel bloeimaand of  
Mariamaand genoemd. Het is de vijfde maand in het jaar 
van de gregoriaanse kalender. 
 
De sterrenbeelden van mei zijn Stier en Tweelingen. 

In geen enkel jaar, ook niet in een schrikkeljaar, zijn er 
maanden die op dezelfde dag van de week beginnen als 
mei. 

Mei is ook de start van de lente alhoewel de weersvoor-
spellingen voor de eerste week niet positief zijn. We raden 
de vogeltjes aan nog enkele dagen te wachten om hun  
eitjes te leggen. 

Voor de KCB is de meimaand de voorlaatste maand van 
het werkseizoen of de maand van de praktische proef en 
de daguitstap. Twee evenementen waarvoor het bestuur 
zijn best gedaan heeft om die zo aantrekkelijk en interes-
sant mogelijk te maken. Laat ons daarom hopen dat het 
weer in de komende weken in de gunstige zin evolueert. 

Denk ook al eens na over de zomeropdracht. Er is in onze 
streek nu al veel te doen, te zien, die hiervoor in aanmer-
king zou komen. 

Roger. 

 

 

VOORWOORD 

Mei  2019    -        Jaargang 2018-2019 

Bankrekening:    IBAN:   BE71 3800 1533 5569 

Lokaal:      Aula van de Stedelijke Bibliotheek 
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Met de medewerking van: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_(sterrenbeeld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingen_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrikkeljaar




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Donderdag 9 mei, 15.00 u. Praktische proef. 
We bezoeken het provinciedomein Bulskampveld in Beernem. 
Verder staat het programma nogmaals uitgebreid vermeld. 
 
Donderdag 16 mei, 08.00 u. Clubuitstap naar Heuvelland. 
     Vertrek aan de cruise parking voor het Stadhuis. 
  
Dinsdag 21 mei, 20.00 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Door het succes van de vorige uitgave, programmeren we opnieuw: ’filmpjes uit de 
oude doos’. Wie zijn oude producties nogmaals wil tonen brengt een filmpje mee. Ook 
kijken we naar de eerste breifilm van bijna 30 jaar terug! 

- Dinsdag 4 juni   Ledenvergadering. 
 
- Dinsdag 18 juni   Ledenvergadering. 

AGENDA. 

Gelukkige verjaardag. 

- Sonia De Baets       verjaart op 13 mei 

- Michel De Meulenaere            verjaart op 24 mei 

- Ivan De Leu                   verjaart op 24 mei  

- Youssef El Fassi                   verjaart op 30 mei 

  

Hartelijke gelukwensen van het 

bestuur. 

 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 
 

 

 

 

Op het programma van deze avond stond geafficheerd: vrije projectie en vertoning 

Carnavalsfilm 2019 

 

De carnavalsfilm, het werk van verscheidene cineasten en gemonteerd - hoe kan het 

anders - door Johan die zich ieder jaar overtreft. De carnavalsgroepen volgen elkaar 

perfect op. Johan gebruikte weer enkele nieuwe effecten.  

Ook de film was gesonoriseerd "comme il faut". 

Alleen - en daar kon Johan niets aan doen - vond ik de dansscenes op de markt ietske 

te lang. Dat heeft natuurlijk te maken met de wens van de carnavalsgroepen die 

zichzelf graag bezig zien op het witte doek. Een pluim ook voor de cineasten, want 

zonder mooie beelden kan men dergelijke film niet maken. 

 

Na de pauze werd uit het archief van CvB films, de film van Jurgen De Frène (Impuls): 

"Puur” getoond. Prachtige natuurbeelden van de Alto Plano (Zuid-Amerika). Ook de 

bijgaande commentaar was zeer uitstekend. De film toonde de grootsheid van die 

indrukwekkende natuur. 

 

Gilbert kwam dan aan de beurt met "Praag", een reisdocumentaire die hij enkele jaren 

geleden (nog voor hij in de cineclub kwam) gemaakt had. 

De mooie reisfilm begon met een artikel over de Tsjechische toondichter Smetana die 

de "Moldau" componeerde. 

De Moldau en Praag zijn onafscheidelijk verbonden, dat weet iedereen. Gilbert toonde 

ons de mooiste plaatsjes van die schitterende stad. Ook de commentaar was goed zij 

het iets te overvloedig, althans naar mijn bescheiden oordeel. 

Gilbert had - zo te zien - toen al de filmmicrobe te pakken. 

 

Als sluitstuk werd "Het spook van 't Zennegat" getoond. Een scenariofilm van Willy 

Verworst over het leven in een plattelandscafé waarvan een deel van de kroeggangers 

in het bestaan van een spook geloofden. Anderen betwijfelden het bestaan ervan.  

De film werd opgenomen in het streekdialect. De personages waren perfect gekozen 

en het acteren ludiek en volks. Het verhaal eindigt in een tragedie. 

Al bij al een leuke scenariofilm. 

 

Dat was het voor deze avond. 

 

      Schrijver van dienst: Frank. 

Ledenvergadering 9 april 2019 



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

Tel. 050 54 53 35 - Fax 050 54 57 88 
www.degoedendag.be -  Email: info@degoedendag.be 



 

Beste KCB-leden, 

In plaats van een traditionele LV in de BIB, trekken we naar jaarlijkse gewoonte in mei, er 

even op uit, gewapend met de camera en wie het niet ontziet, ook een statief. We bestempelen dit 

als de praktische proef. Telkenjare vragen we ons af: waar gaan we dit jaar heen ? Waar zijn we nog 

niet geweest ? Brugge en is reeds meermaals aan de beurt geweest, evenals de mooie nabije dorpen, 

Lissewege, Zuienkerke, Houtave, Meetkerke, Damme, Oostkerke…. Ook in ons eigen steedje hebben 

we meerdere keren met de camera rondgelopen. 

Vorige maand viel het magazine van de provincie West-Vlaanderen, met de mooie naam  

“ PREUS” in de bus. Hierin staan diverse domeinen vermeld die wel een bezoekje waard zijn. Ons oog 

viel op Bulskampveld nabij Beernem. Doris en ikzelf zijn er op verkenning geweest. Wie het domein 

kent, weet dat er vooreerst diverse ruime parkings zijn, dus geen problemen 

om de wagen kwijt te raken. Wie er nog niet geweest is, zal aangenaam 

verrast zijn, tenzij je niet van de natuur houdt. 

Het domein beschikt over bossen, parken, 

vijvers en wandelpaden. Er is een kruidentuin, 

er zijn bloemen (o.a. rododendrons) en een 

kasteel(tje) dat toegankelijk is voor het 

publiek. Voor degenen die niet van trappen houden, is er ook een lift 

voorzien. Als in mei alles in bloei zal/zou staan en de zon is van de 

partij, ben ik zeker dat er prachtige, kleurrijke beelden zullen gemaakt worden. Er zijn aangelegde 

paden en verharde wegen, zodat het domein ook toegankelijk is voor rolstoel-leden, hoewel er ook 

aardewegen liggen. Bij voorafgaande regenachtige dagen kunnen deze laatst vermelde, er mogelijk 

drassig bijliggen, waardoor aangepast schoeisel kan aanbevolen worden. 

Voor wie genoeg 

heeft van het 

rondlopen, 

wandelen of 

filmen, is er op 

een goede 100 

meter van de parking een cafetaria. We spreken af 

om 15.00 uur aan de parking Driekoningen: zie 

plan. 

Hoe komen we daar ? In Brugge kom je op de E40. 

Neem de afrit Oostkamp en volg de N50g 

Kapellestraat die verderop van naam verandert in 

Hertsbergestraat. Aan het kruispunt met de N368 

(Proosdijstraat ) slaan we links af.  

Een eind verderop, ( de straatnaam verandert in 

Wellingstraat ) bij bord Bulskampveld, rechts 

afslaan en de dreef volgen tot aan de parking.  

Beste groentjes, Luc 

 

 

 

 

Praktische proef – donderdag 9 mei 2019 

 





 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 
 

 

 

 
De eerste leden vergadering van het volgende werkjaar ( 24 september) staat in het 
teken van de zomeropdracht.  
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 ellenlang saai (5-6 minuten max), keep it simple en hou het vooral 
gezellig!  
 
In mei zouden de volgende evenementen interessant kunnen zijn om te filmen. 
 
Blankenberge: 
4 en 5 mei: 50e Tweedaagse van Vlaanderen, wandeltochten langs het strand en 
door de polders.  
Zaterdag richting Wenduine, Zuienkerke. Zondag richting Heist, Lissewege. 
 
Natuurpunt wandelingen met gids: (Alle info: www.natuurpunt.be) 
Zondag 12 mei: broedvogels bekijken 
Zondagen 19 & 26 mei: orchideeën in de Fonteintjes. 
 
Van 30 mei tot 2 juni: Havenfeesten om & rond de haven. 
 
Oostende: 
Zaterdag 11 mei: Europa in je buurt, leuke activiteiten op het St. Petrus & Paulus 
plein. Info: www.europainjebuurt.be 
 
Van 23 tot 26 mei: Oostende voor Anker rond de dokken en de haven. 
 
 

 
 
 
 
 
SONY SF-G Tough UHS II  SD-kaart. 
 

Dit is de snelste en stevigste SD-kaart op de markt,  

ontworpen voor professionele en betrouwbare prestaties:  

18 keer beter tegen buigen bestand dan gewone  

SD-kaarten; bestand tegen stof, water, modder en vuil;  

en gemaakt van supersterke materialen.  

 

Niet goedkoop, maar momenteel onevenaarbaar. 

Bestaat in 32 – 64 en 128 GB 

Schrijven: 300 mb/s  -  Lezen: 299 mb/s 

De zomeropdracht. 

Product informatie. 

 

http://www.europainjebuurt.be/




 

 

 

 

Het gezegde: " hoe meer volk, hoe meer leute " werd vanavond andermaal 

bewaarheid. Bijna alle leden waren present op een van de laatste vergaderingen van 

het werkjaar. 2018-2019 (ter info: er zijn nog 4 vergaderingen te gaan).  

 

Thema van deze avond was : winteropdracht. Veel heeft het wel niet echt gewinterd 

deze winter maar toch zagen 9 cineasten kans om "iets" te maken. De voorzitter had 

vooraf gesteld dat "winteropdracht" heel ruim dient geïnterpreteerd: het moest tijdens 

de winterperiode gerealiseerd worden. Van een succes gesproken. 

 

Geert mocht de reeks openen, met een drieluik nog wel. Zijn eerste film was een korte 

samenvatting van de Halloweenstoet in Blankenberge. Mooie beelden met leuke 

CU's van blije kindergezichten. Geert's tweede film handelde over de aankomst van 

Sinterklaas, die blijkbaar met de Maldegemse oude stoomtrein uit Spanje was 

afgekomen. De sonorisatie - met passende kinderliedjes - was perfect.  

Ook de animatiebeelden die in de reportage verwerkt werden, waren schitterend.  

Ik zou zeggen: een laureaat van het clubfestival waardig. De laatste film van Geert 

was "Sinterklaas is jarig", ook met een goede klankband en animatie.  

Drie héél leuke films van Geert. 

 

Penningmeester Luc kwam dan aan de beurt met "Na wit- komt Groen".  

Néén: geen politieke promotiefilm maar een echte winteropdrachtfilm. Eerst toonde hij 

mooie poëtische beelden van sneeuwlandschappen (gefilmd vanuit zijn achterdeur; 

niet iedereen kan dat zeggen!) en er na, diezelfde landschappen in het voorjaar. 

Héél goed idée en goed verfilmd. 

 

Derde in de rij was Johan; maar daar liep het even mis, wat we niet gewoon zijn van 

onze materiaalmeester. Hij vond zijn film niet op zijn 2 terabyte-schijf! Consternatie 

alom! Wijselijk besloot Johan dat de volgende cineast mocht opdraven terwijl hij zijn 

film verder zou opzoeken. Dus kwam ik aan de beurt met een filmke over het 

kinderschooltje De “Lisdodde" in Lissewege. Niet echt winters, maar wel gefilmd tijdens 

de winter. 

Gilbert mocht mij opvolgen met een collage van winterbeelden: zware storm op zee, 

gevolgd door beelden van de houthakkende Gilbert, dan beelden van het winterse  

Oostduinkerke en Koksijde en als laatste item een docu over het schip de “Amandine" 

in Oostende.  Allemaal leuk om te zien 

 

Van de voorzitter weten we dan hij een fanaat is van hengelsport, en dus had hij iets 

gekozen dat ermee in verband staat nl. het uitzetten van levende kweekvis in een van 

de "fonteintjes" in Blankenberge. De titel van zijn film was dan ook "Als een vis in het 

koude water".  Interessant om eens te zien hoe alles in zijn werk gaat.  

 

Ledenvergadering dinsdag 23 april 2019.



 

Vervolg verslag ledenvergadering 23 april 2019. 

 

 

Roger had nog een tweede film in petto nl "een zomerse winter", een korte souvenir 

film van een wintervakantie in Oostenrijk met mooie schilderachtige beelden van een 

besneeuwd bergdorpje. 

 

Johnny en zijn vrouw Rita hadden "sneeuwbeelden" uit hun tuin, de omgeving en van 

de toeristische plaatsen in Brugge. Benevens de prachtige opnames herinner ik me 

vooral de mooie intro, de zeer dichte opnames van enkele vogeltjes met hun go-pro 

en de opwaardering van de kleuren.  

Doe zo voort Rita (met hulp van Johnny uiteraard). 

 

Daniel had iets origineels te tonen: hij heeft namelijk zijn camera in "time-lapse"-stand 

gezet en gedurende 24 uur opnames gemaakt van zijn besneeuwde vakantiedorpje. 

Het resultaat ervan zagen we in een 3 minuten-durende film (zijn film noemde dan ook: 

"Filzmoos 24 uur in 3 minuten”.  

 

Eindelijk kwam Johan weer aan de beurt, zijn winteropdracht zat in de verkeerde map! 

Hij toonde "The making of Isabeau & Jean". (beelden van Luc). Eerst kregen we de 

opnames en daarna het resultaat dat te zien was in de Sint Rochuskerk voor het 

evenement "Bel'lumière" van eind december. De verfilmde scène ging over een jongen 

die mocht trouwen met de dochter van de baron die zijn toestemming had gegeven 

voor het huwelijk. Dat alles gemonteerd zoals een oude pellicule film in wit-zwart 

(sepia) met flikkerende projectie en haartjes. Met dergelijke filmcrew kon het resultaat 

niet anders dan extra-goed zijn. 

 

Na de projectie van de winteropdrachten waren we dringend aan een pauze toe. 

In het tweede deel gaf de voorzitter een uitleg over het realiseren van een "breifilm". 

We zouden iets dergelijks organiseren in de komende maanden. er verduidelijking wat 

een breifilm precies voorstelt, werd "De Valies" van 1999 getoond; een film waaraan 

veel oudere leden van de cineclub destijds meewerkten. 

 

Tot slot toonde Johan ons nog enkele korte films zoals een docu over de 

"Blankenbergse Scute" die gedraaid werd in het kader van Erfgoed dag 2019; een 

reclame spot voor de 2-daagse voettocht (voor Focus) en een liedje van de aanstelling 

van Prins carnaval Robby I. Uit het CvB archief kregen we nog de "Kroniek van de 

Animatietechniek" van Olivier Grenelle (KBAC) en "Hoe doen ze het toch" van Bruno 

Verhenne (KCCW), een beklijvende reportage over de problemen die blinde- en 

motorisch gehandicapte mensen in het dagelijkse leven regelmatig ondervinden. 

 

Dat was het! Het was weer een "ouderwetse avond met veel volk en veel ambiance". 

 

       Reporter van dienst: Frank. 





 

 

 

 
 

 
 
 

De clubuitstap gaat dit jaar naar Heuvelland, de streek rond de Kemmelberg.. 
 

Vertrek om 08.00 uur stipt op de cruisebus parking voor het Stadhuis. 
 

Omstreeks 09.30 uur worden we verwacht in Loker in het wijngoed  
D’Hellekapelle waar we eerst genieten van een lekkere koffie en boterkoek.  
Daarna krijgen we een uitgebreide rondleiding van het bedrijf, de wijngaard  
en de vinificatieruimte. We keren terug naar de oude boerderij die ingericht is als bruine kroeg 
en genieten van enkele glazen lekkere wijn uit het domein.   
 

 

Tegen de middag nemen we de lunch in ‘Den Heksestoel’, op amper 100 meter van 
D’Hellekapelle. Wie wil gaat te voet, anderen nemen de bus. Veerle en Pieter die de zaak 
uitbaten hebben hun stiel geleerd in Spermalie en de koksschool van Koksijde. We mogen een 
culinair hoogstandje verwachten: soep en gebraisseerde varkenswangetjes met Sint 
Bernardus Prior, seizoensgroenten (crudités), verse frietjes. 
 

Rond 14.00 uur bezoeken we ’t Kapelhof te Nieuwkerke op amper 500 meter van de Franse 
grens. Dit bedrijf is bekend voor de kweek van de welgekende oesterzwammen met hun 
aromatische smaak, die rijk zijn aan voedingsvezels en koper. Ook worden daar lekkere 
aardbeien gekweekt. Er is een mogelijkheid tot aankoop van al dit lekkers. 
 
Omstreeks 16.00 uur worden we verwacht in de artisanale bakkerij d’Oventote te Dranouter 
waar het brood nog steeds op hout gebakken wordt zoals in de oude tijd. Zoetemondjes 
ontdekken al snel de oude etalagekasten volgestouwd met overheerlijke snoepjes.  
De ludieke uitleg van de bakkerin zal je niet gauw vergeten.  
Nadien genieten we van een gratis versgebakken rijsttaartje.  
 

We sluiten de dag af in de Den Heksestoel met een  
boerenstutte, paterskaas, paté, gekookte ham en crudités. 
 

De thuiskomst in Blankenberge is voorzien rond 20.45 uur. 
 

Voor deze prachtige uitstap betaalt u slechts € 63,00 per persoon. 
Wat krijgt u hiervoor? 
- vervoer in luxe car met alle voorzieningen. 
- drie bezoeken, koffie met boterkoek, wijndegustatie en een rijsttaartje. 
- een culinaire warme lunch en een rijk gevarieerde boerenstutte. 
- fooi voor de chauffeur. 
 
Niet inbegrepen zijn de dranken. 
 

Inschrijven uitsluitend via storting op bankrekening   BE 71 3800 1533 5569  

met vermelding van: “clubreis 2019” + het aantal deelnemers. 
 

Zoals verleden jaar krijgen de leden van KCB voorrang op inschrijving tot uiterlijk 5 mei 2019.  

Daarna wordt de bus aangevuld met de sympathisanten in volgorde van betaling.  

Dit neemt niet weg dat u nu al mag betalen. De ultieme inschrijvingsdatum is 9 mei 2019. 

De KCB Clubreis van donderdag 16 mei 2019. 

KCB 

 

    

 

 



 

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: 
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Cultuur te Blankenberge 


