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Eindelijk….. 

 

Na 18 maand inactiviteit mogen of kunnen we opnieuw 

onze mooie filmhobby beleven zij het nog in een voor-

zichtig stadium. 

De zomer reünie van augustus laatstleden bewees dat we 

er echt aan toe waren en dat we hunkerden naar deze 

herstart. 

De bijgevoegde BLAC is nog in een primitieve uitgave bij 

gebrek aan ledenvergaderingsverslagen en dergelijke. 

Wel vinden jullie de voornaamste activiteiten en informa-

tie terug. 

We hopen dat we jullie allemaal op dinsdag 5 oktober 

vanaf 19.30 uur gezond en wel mogen terugzien in ons 

gekende lokaal. 

 

Roger.  

 

VOORWOORD 

Oktober - November 2021         Jaargang 2021-2022 
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Programma 

Dinsdag 5 oktober, 2000 u.  Ledenvergaderingen in het lokaal. 
 
Dinsdag 19 oktober, 2000 u.       Vrije projectie 
 
Dinsdag 9 november, 2000 u.    “ “ 
 
Dinsdag 23 november, 2000 u.    “ “ 
 
Door de lange stille periode hopen we dat onze leden die tijd nuttig ingevuld hebben 
en dat er veel nieuwe producties afgewerkt zijn, of toch op stapel liggen. 
 
Alles is toegelaten, een zomer opdrachtje, een verfilming van iets dat in je buurt plaats 
vond, misschien een kort speelfilmpje of een film voor het komende festival. 
 
Het doel van de eerste vergaderingen is om ‘er weer in te komen’ en de oude draad op 
te nemen.  
 
Nog geen film? Geen probleem. We zorgen voor variatie en eventueel zullen de 
avonden nuttig aangevuld worden.  Een afsluitertje inbegrepen ! 
 
 

Agenda 

 

Van 29 t/m 31 oktober vindt in CC De Mastbloem te Kruisem het NAB 2.0 filmfest 

plaats. Een film inschrijven kan nog tot 1 oktober. Wie op 30 en/of 31 oktober een 

middagmaal wenst kan dit nog tot 10 oktober reserveren. 

Op 13 november is er op dezelfde locatie te Kruisem een workshop: ‘Stemopname, 

master in film. 

Alle informatie met inschrijfformulieren voor beide evenementen zijn te vinden op de 

website: www.nab2.be 

 

Ook Breedbeeld richt een kortfilm festival in van 4 t/m 7 november in De Studio te 

Antwerpen.  

Contact: yirka@breedbeeld.org. – www.breedbeeld.org 

  

 

 

 

http://www.nab2.be/
mailto:yirka@breedbeeld.org
http://www.breedbeeld.org/


 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 

 

 

 

 

Tijdens de zomer van 2019 liet niets vermoeden welke rampjaren ons te wachten 

stonden. 

In het najaar van ditzelfde jaar hoorden we voor het eerst van die "griepepidemie" 

ergens in het verre China. We maakten ons nog geen zorgen want dat was nog "ver 

van ons bed". In minder dan geen tijd ontwikkelde dit "griepje" tot een 

wereldomvattende pandemie Covid-19 genaamd met haar ingrijpende gevolgen; 

afstand houden, handen ontsmetten, bubbels, loc down enz.    

 

Gans ons sociaal leven werd onderuitgehaald; enkel nog hoogstnodige verplaatsingen 

werden toegestaan, we mochten geen of heel weinig contact hebben met elkaar, 

we moesten ons laten vaccineren... enzomeer.   

Het sociaal en economisch leven viel stil. 

 

Ook de activiteiten van de Kon. Cineclub werden “nolens volens " opgeschort. Sedert 

het begin van de pandemie werden geen vergaderingen meer belegd, alle 

filmactiviteiten bevroren en festivals niet meer georganiseerd. 

 

Dankzij de uitgebreide vaccinaties begint het leven weer iets normaler te worden: We 

mogen weer op reis gaan, we kunnen contacten hebben met elkaar. De besmettingen 

staan op een laag peil. Hopelijk blijft het zo, vooral met die vele buitenlandse reizen! 

 

In augustus konden we eindelijk weer eens samen komen voor onze jaarlijkse zomer 

reünie in het restaurant "De Uilenspiegel". Iedereen snakte naar die bijeenkomst. Het 

was een blij weerzien na al die ellende.  

 

De jaren 2020 en 2021 zullen de geschiedenis ingaan als rampenjaren. Alsof de 

miserie met "Corona" nog niet genoeg is, werden we nu geconfronteerd met de meest 

extreme natuurverschijnselen, overstromingen waarbij straten veranderden in 

kolkende rivieren, huizen die door het watergeweld instortten, auto's die als speelgoed 

werden meegesleurd, en het ergst van al nog: mensen die verdwenen of verdronken. 

Elders in de wereld steeg het kwik tot boven de 50 graden, hitte-tornado’s, bosbranden 

en vulkaanuitbarstingen richtten enorme schade aan....  

De gevolgen van de opwarming van de aarde beginnen we aan den lijve te 

ondervinden.  

We leven inderdaad in barre tijden. 

 

Soms stel ik me de vraag met de kinderen die vandaag – de - dag geboren worden. 

"In welke wereld zullen ze leven eens ze volwassen zijn?”  

Het zal zeker in een andere wereld zijn dan die we nu kennen. 

 

Laten we echter positief blijven en genieten van de "goeie dingen des levens" die we 

gelukkig nog hebben! 

 

        Secretaris KCB. 

Barre tijden. 



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

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



Koninklijke Cineclub Blankenberge      
 

KCB werkjaar 2021 – 2022. 

Ledenvergaderingen    

 

Dinsdag 5 oktober 

Dinsdag 19 oktober      

Dinsdag 9 november 

Dinsdag 23 november     

Dinsdag 21 december 

Dinsdag 4 januari 2022 

Dinsdag 18 januari      

Dinsdag 1 februari 

Dinsdag 15 februari      

Dinsdag 8 maart 

Dinsdag 22 maart      

Dinsdag 5 april 

Dinsdag 19 april      

Dinsdag 3 mei (praktische proef) 

Dinsdag 17 mei      

Dinsdag 7 juni 

Dinsdag 21 juni 

 

Andere data: 

Clubfestival jurering: vrijdag 4 maart 2022 (Aula Bib – 10 tot 16 u. – onder 

voorbehoud) 

Clubfestival: zondag 13 maart 2022 (Casino) 

Leden souper: vrijdag 18 maart 2022 (Pier) 

Clubuitstap: donderdag 12 mei 2022 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 

 

 

Johan Hantson  verjaarde op 13 september 

Gilbert De Jonghe  verjaarde op 20 september 

Roger Horseele  verjaarde op 26 september 

Lut Theuninck   verjaarde op 28 september 

Lilian Laplasse  verjaarde op 30 september 

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 

Nicole Vandenberghe  verjaart op 8 november 
 
José Louwagie  verjaart op 26 november 
 

 

 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN VAN HET BESTUUR. 

 

 





Familiaal nieuws 
 

In anderhalf jaar kan er veel gebeuren vooral als er minder contact is met elkaar. We 

vernamen enkele ziektes en operaties, sommige meer indringend dan andere. 

Op de zomer reünie zagen we dat we er bijna allemaal door spartelden. Alleen 

Penningmeester Luc blijft nog sukkelen met zijn rug. We wensen hem een spoedig herstel. 

 

Echter moeten we hier toch ook even stilstaan bij het overlijden van 

 

Lisette Boussy, 92 jaar, moeder en schoonmoeder van Rita en Johnny Debels. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norman De Breuck, 65 jaar, zoon van Marie-Hélène en William De Breuck. 

 

 

 

 

 
 

 

Langs deze weg bieden het bestuur en de leden van KCB de getroffen families hun oprechte 

deelneming aan. 

 

 



Belgium Pier BlankenBerge
Pr    everijavonden

U organiseert binnenkort een feest of event of u zoekt gewoon een leuke setting 
voor een lekker diner met twee? Belgium Pier Blankenberge organiseert elke drie 
maanden een Proeverijavond. Omringd door een uniek zicht op zee schuift u er ’s 
avonds aan tafel. U maakt op een ongedwongen en gezellige manier kennis met 

ons gevarieerd cateringaanbod en u krijgt een impressie van de talrijke  
mogelijkheden op culinair vlak.

aPero
amuse Bordje met haPjes 

geselecteerd door de chef

menu
Wij serveren u 2 voorgerechten, 

een degustatiesoePje & 1 hoofdgerecht

dessertBuffet ‘Prestige’
assortiment van desserts oP een rollend 

Buffetmet een rondgang van sorBet 
& een Warm dessertje

dranken
aPeritief met cava of fruitsaP

Wit & rode Wijn - Water aan tafel
koffie & thee assortiment

€ 60.00 P.P.
U krijgt een digitale voucher voor  max.  
4 pers. t.w.v. € 60.00.  Boekt u een feest  

of event bij ons? Dan geldt deze  voucher  
als kortingsbon en wordt dit bedrag 

(max €240.00) in mindering gebracht.

vrijdag 22 oktoBer 2021
Zaterdag 4 decemBer 2021
Zaterdag 19 maart 2022

Data 2021 - 2022

aanvang 19u00

Info & reservatIe
reservatIes@belgIumpIer.be
+32 (0)50 43 37 50
www.events.belgIumpIer.be
www.proeverIjavonDen.be


