
 

September - 

Oktober  2019 



 

Koninklijke 

Cineclub 

Blankenberge, vzw 

 
Voorzitter 

Roger Horseele 
Maurits Sabbepad 8 
8370 Blankenberge 

tel. 050 / 414678 
roger.horseele@telenet.be 

 
Secretaris/P.R. 

Frank Vermeersch 
Albertstraat 7-9 0302 
8370 Blankenberge 

tel. 050 / 419343 

vermeersch.frank@telenet.be 

 
Penningmeester 

Luc Wybouw 

Reningepad 3 
8370 Blankenberge 

tel. 050 / 413001 

luc.wybouw@proximus.be 

 
Materiaalmeester 
Johan Hantson 

Westdieplaan 3 
8420 Wenduine  
tel. 050 / 428164 

johan.hantson@telenet.be  

 
Programmator 

Gilbert De Jonghe  
Dullemolenstraat 3 

8377 Zuienkerke 
tel. 050 / 428208 

gilbertdejonghe@telenet.be 

 

September, Oktober 2019 

 

 

Na een verdiende vakantie- of rustperiode hoopt het 
bestuur dat iedereen klaar staat voor een nieuw werk-
jaar. 

In de komende maanden zal, naast het vertonen van 
de zomeropdrachtfilms, ruime projectietijd vrijgemaakt 
worden om uw nieuwe producties te schijnen 

Ondertussen is het bestuur gesterkt door de toetre-
ding van Gilbert. Wij zullen ons inzetten om onze zeer 
gevarieerde hobby op de best mogelijke manier ver-
der uit te bouwen. 

Doch wij zijn ook afhankelijk van de ideeën en wen-
sen van de leden. Wie vragen, voorstellen of aanbe-
velingen heeft, geef ze gerust door aan een bestuurs-
lid.  

Waar haalbaar of mogelijk, zullen wij ons uiterste best 
doen om dit uit te voeren. 

Roger. 

 

 

VOORWOORD 

September, Oktober 2019  -     Jaargang 2019-2020 

Bankrekening:    IBAN:   BE71 3800 1533 5569 

Lokaal:      Aula van de Stedelijke Bibliotheek 

Onderwijsstraat 17,         8370 Blankenberge 

Met de medewerking van: 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
De mooie zomer van 2019 bracht ons niet alleen het verwachtte mooie en warm weer, 

we werden helaas ook geconfronteerd met enkele tegenslagen die leden van ons 

cineclub hebben ondergaan nl: 

 

- Yolande, partner van bestuurslid Johan; ongeval met fiets. 

- Rita van Johnny: verstuiking voet, bij het afstappen van haar fiets. 

- René (Boydens): breuk van de arm ingevolge een dubbele val. 

 

We wensen de betrokken leden een spoedig herstel toe (bijaldien dit nog niet werd 

bekomen) en hopen hen binnen de kortste keren te mogen verwelkomen op onze 

eerstkomende ledenvergadering van 24 september e.k. Dit wordt tevens toegewenst aan 

Michel die ook nog in behandeling is van zijn val enkele maand terug. 

 

We vernemen ook het ernstig ongeval dat de echtgenote van onze overleden oud-

secretaris Yves Lambin heeft gehad. Chris heeft reeds verschillende operaties 

ondergaan en is nog steeds gehospitaliseerd. Namens de ganse cineclub wensen we 

haar een spoedig en algeheel herstel toe. 

 

We melden ook de verhuis van onze leden Ivan & Lillian naar hun nieuw adres; 

Descampsstraat nr. 1 residentie BIBLION (recht tegenover de BIB). 

De Cineclub feliciteert hen met hun nieuwe stek. 

 

Programma 

Dinsdag 24 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 8 oktober, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Vrije projectieavond. Indien er tijd over is, worden enkele films over Blankenbergse 
evenementen die eerder nog niet vertoond werden geprojecteerd. 
 
Dinsdag 22 oktober, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Technische avond. Op vraag van leden wordt de Sonoton online met zijn verschillende 

functies onder de loep genomen. Johan zal ook de mogelijkheden van de Edius 

‘layouter’ en het gebruik van de ‘kleurencorrectie’ uitleggen. Wie andere vragen heeft 

mag die vooraf aan Johan voorleggen. 

FAMILIAAL NIEUWS. 



 

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 



 

 

 

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 24-09-2019   Zondag 01-03-2020 
(14.00 u. Clubfestival, Casino)  

 

Dinsdag 08-10-2019   Vrijdag 06-03-2020 
(Ledensouper) 
 

Dinsdag 22-10-2019   Dinsdag 10-03-2020 
        

Dinsdag 05-11-2019   Dinsdag 24-03-2020 

 

Dinsdag 19-11-2019   Dinsdag 07-04-2020 

 

Dinsdag 03-12-2019   Dinsdag 21-04-2020 

 

Dinsdag 17-12-2019   Dinsdag 05-05-2020 
       (Praktische proef, op locatie) 
 

Dinsdag 07-01-2020   Donderdag 14-05-2020 

       Clubreis – daguitstap) 
        

Dinsdag 21-01-2020   Dinsdag 19-05-2020 
 

Dinsdag 04-02-2020   Dinsdag 09-06-2020 
 

Dinsdag 18-02-2020   Dinsdag 23-06-2020 
 

 
* 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 2019 – 2020 * 





 

 

 

 

Zaterdag 7 september. 20 uur. 

CC De Schakel, Waregem. 

In samenwerking met de Kon. Cine Club 

Waregem toont Bruno Verhenne een  

selectie uit 20 jaar filmproductie ten voordele 

van Calcutta sponsor aid. 

Een aanrader ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 27 oktober te Knokke-Heist 

BREEDBEELD FILMGALA.  (Fictie en non fictie) 

Richt zich exclusief op cineasten die bij een club  
aangesloten zijn. 
U kunt nog inschrijven tot 15 september 2019.   
Alle info: https://breedbeeld.org. 
 
 
5 november:   Ledenvergadering 
 
19 november:  Ledenvergadering 
 
 
15-16-17 November 
CC De Mastbloem, Kruisem 
NAB 2.0 Filmfest 2019 
 
Verdere info volgt in de Blac van november. 
 
 

AGENDA 

 

 

 

 

https://breedbeeld.org/


 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 
 
 
 
 
 
 

Door het uitstekende financieel beheer van de penningmeester kunnen we 
voor volgend jaar het KCB lidgeld 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. 
 
De penningmeester dankt u nu al om uw lidgeld te storten tegen ten laatste 15 
oktober 2019 op de ING bankrekening BE71 3800 1533 5569. 
 
De lidgelden van NAB2.0 / VAC en de Sabam bijdrage voor 2020 zijn blijkbaar 
nog niet 100% officieel. Zodra die gekend zijn zullen de filmende leden in de 
maand december verder nieuws krijgen.   
 
 

 

Lidgeld 2020. 



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

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



 

 

 

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 

Josée Debel   verjaart op 17 oktober 

Bollaert Michel  verjaart op 21 oktober 

Frans Mertens  verjaart op 24 oktober  

 

 

 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN VAN HET BESTUUR. 

 

 

 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



Enkele beelden van de midzomerhappening 





Evenementen & Cultuur te Blankenberge 

Een greep uit de talrijke evenementen van de stad. 

 

September 2019 
 

•  7 75 jaar bevrijding van Blankenberge.  
  Het volledige programma staat op de volgende pagina. 
 
•  8 Open Monumentendag. De programmabrochure met een gedetailleerd programma  

 van alle activiteiten is te verkrijgen bij Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2. 
 
• 15 12 uur. Ostrea Rose Classic Zeilrace aan de haven & staketsel. (Tip Zomeropdracht) 
 
• 21 20 uur.  Saveryszaal Casino: Meisjesnamen - Scala. (muziek)  
  Voor mensen die graag iets live, iets échts, iets gevoeligs zien.  
  Ik raad iedereen aan om te gaan kijken.  (Rocco Granata). 
 
• 27 20 uur. Consciencezaal Casino: Soetopia - Soe Nsuki (Comedy). 
  Soe is een ware energiebron. 100% girlpower die je instant een gelukkiger mens  
  maakt.  
 
 

Oktober 2019 
 
-  6 15 uur. Consciencezaal Casino: Gezegend zij - Pascale Platel (Theater) 
  Een verhaal vol humor en kwinkslagen, maar evenzeer met tranen. 
 
• 11 20 uur. Consciencezaal Casino: Echt - Augustijn Vermandere (muziek) 
  Augustijn, zoon van, keert terug naar zijn West-Vlaamse roots. 
 
• 25 20 uur. St. Amanduskerk Uitkerke: Mozart, Schubert, Komitas & Beethoven  - 
  Kelko Shichijo (Klassiek). Een bijzondere pianiste, haar verschijning ademt puurheid, 
  en zo ook de intensitieit van haar muziek. Met een voorprogramma van Yenti Tijssens 
 
• 26 tot 3 nov. Griezelig Halloween te Blankenberge. Het volledig programma is te  
  verkrijgen in het infopunt Toerisme, Hoogstraat 2. 
 
Alle info : 
 

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE. 
HOOGSTRAAT 2, 8370 BLANKENBERGE .T 050 636 600. 
CULTUUR@BLANKENBERGE.BE - WWW.BLANKENBERGE.BE/CULTUUR. 
 

Interessante expo 
 
• tot 3 november: Belle Epoque Centrum, Elisabethstraat 24 
  De Film, hoe het allemaal begon. 
  Je leert er alles over de geboorte van de film, de eerste producenten en filmsterren. 
 

  Open dinsdag t/m zondag van 14 tot 17 uur. 
 

 



HERDENKINGSPROGRAMMA

Bevrijding 
75 JAAR 

www.blankenberge.be/75jaarbevrijding
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75 JAAR BEVRIJDING VAN BLANKENBERGE 
Op 9 september is het precies 75 jaar geleden dat Blankenberge door de Canadese 
Manitoba Dragoons onder leiding van luitenant Eric James werd bevrijd. Daarmee 
kwam een einde aan vier jaar Duitse bezetting. Lokaal Bestuur Blankenberge laat deze 
bijzondere herdenkingsverjaardag niet zomaar voorbijgaan en werkte onder de noemer 
75 jaar bevrijding van Blankenberge een drieledig herdenkingsprogramma uit. Verwacht 
je aan een herdenkingsplechtigheid, een lezingenreeks én een expo! 

PROGRAMMA 
 
HERDENKINGSPLECHTIGHEID  
07.09 - CC Blankenberge & Manitobaplein

Bevrijdingsdag wordt op zaterdag 7 september herdacht met de traditionele bloemen-
neerlegging en hulde bij het monument van de bevrijders op het Manitobaplein. Vooraf-
gaand aan deze plechtigheid is er een academische zitting in het CC Blankenberge. Alle 
inwoners van Blankenberge zijn welkom op deze speciale herdenkingsplechtigheid.  
Je dient wel voor 1 september in te schrijven via evenementen@blankenberge.be. 

10.30 uur - Consciencezaal, CC Blankenberge - Zeedijk 150 
 
• welkomstwoord door burgemeester Daphné Dumery
• historische toelichting met unieke filmbeelden door stadsarchivaris  
  Pieter Deschoolmeester
• gesprek met enkele ooggetuigen uit WOII 
 
11.30 uur - Manitobaplein 

• plechtigheid met bloemenneerlegging aan het monument van de Manitoba Dragoons

24.10 - Bevrijding van de Belgische kust - 
20 uur 

Kristof Jacobs geeft een chronologisch overzicht van 
de bevrijding van onze kustregio van Bray-Dunes tot 
Knokke aan de hand van getuigenissen, foto’s en  
militaire verslagen. Er is bijzondere aandacht voor de 
samenstelling, bewapening en geschiedenis van de  
Canadese troepen die onze kust toen hebben bevrijd. 
Wie waren deze Canucks, welke militaire operaties  
hadden ze al achter de rug en welke bloedige 
gevechten stonden hen na de bevrijding van de  
Belgische kust nog te wachten?

20.11 - Een verhaal uit het Duitse  
concentratiekamp Neuengamme - 20 uur

Kristof Van Mierop vertelt het verhaal van zijn groot-
vader Roger Vyvey, die door zijn verzetsdaden als 
politiek gevangene in het concentratiekamp Neuen-
gamme terecht kwam met het kampnummer 44444. 
Een verhaal over ontmenselijking, systematische
vernedering, slavenarbeid, dodenmarsen en één van 
de grootse scheeprampen uit de geschiedenis en dit 
maanden nadat België bevrijd was. 

04.12 - De Atlantikwall en het 15e Leger - 
20 uur

Werner Brouwers geeft een rijkelijk geïllustreerde uit-
eenzetting over deze aaneenschakeling van kustbatte-
rijen, versterkingen en verdedigingsbunkers die Hitler na 
de mislukte geallieerde Raid op Dieppe (augustus 1942) 
liet optrekken van Noorwegen tot aan de Frans- 
Spaanse grens. Ook de Duitse fortificaties en stellingen 
in onze stad en het Duitse 15e Leger (15. Armee), de 
eenheid van de Wehrmacht die instond voor de verde-
diging van de Atlantikwall, worden uitvoerig toegelicht.  

LEZINGEN 
24.10, 20.11 & 04.12 - Bibliotheek

Ben je geboeid door de geschiedenis van WOII en krijg je maar niet genoeg van dit 
onderwerp? Kom dan naar de gratis lezingenreeks in de bib. Drie sprekers geven  
lezingen over uiteenlopende onderwerpen rond WOII. De voordrachten vinden plaats 
in de Aula van de bibliotheek (Onderwijsstraat 15) en starten om 20 uur. Vooraf  
inschrijven is verplicht. Dat kan door te mailen naar archief@blankenberge.be.

© Lieut. Ken Bell / Canada. Dept. of National Defence / Library and Archives Canada / PA-116730

© Collectie stadsarchief - De Benne

© Collectie stadsarchief - De Benne

© Archiv KZ gedenkstätte Neuengamme



Stadsarchief    J.F. Kennedyplein 1, Blankenberge  —  T 050 636 425    www.blankenberge.be

 
 

Deze WOII-expo blikt terug op de bezetting van Blankenberge, de bevrijding van onze stad door 
de Canadese Manitoba Dragoons en de naoorlogse herdenkingen van deze gruwelijke oorlog.  

 
De tentoonstelling brengt het verhaal van de bezetting en bevrijding van onze stad aan de 

hand van tentoonstellingsmateriaal dat grotendeels bestaat uit foto’s en documenten uit de 
 collectie van het Stadsarchief-De Benne, militaria van privéverzamelaars, authentieke nooit 

eerder vertoonde filmbeelden en videogetuigenissen van inwoners. 

Openingsuren 
van woensdag t.e.m. zondag, van 14 > 17 uur

De Meridiaan
Casinoplein 9 (tegenover het Infopunt Toerisme)

Gratis toegang. 

EXPO 
75 JAAR BEVRIJDING  
VAN BLANKENBERGE
12.10 > 08.12 - De Meridiaan 

© Collectie stadsarchief - De Benne


