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Terug naar het normaal ? 

Laat ons hopen dat deze titel nu eindelijk zo mag blijven. 

Na meer dan twee jaar onzekerheid door de pandemie 

wordt het hoog tijd dat we opnieuw samen onze mooie 

hobby mogen beleven zoals het voordien was. 

Alle signalen gaan in die richting, maar niemand kan dit 

voorspellen. Of gebeuren er ergere zaken in de wereld 

door de aanhoudende conflicten in Oekraïne? Laat ons 

daar niet aan denken. 

Zeker is dat we eindelijk weer gestart zijn en dat we el-

kaar in de voorbije maanden regelmatig terug konden 

zien in een betere omstandigheid. We kunnen weer rei-

zen, ons ontspannen en voorbereidingen maken om een 

film te realiseren voor het festival in maart 2023. 

Dit wordt de uitdaging voor iedereen, maar eerst zullen 

we nog smaken van de filmpjes van de praktische proef 

en natuurlijk van de mooie daguitstap van enkele weken 

terug. 

Hou u aan het duingras (zoals we in Blankenberge zeg-

gen), en vooral blijf gezond zodat we nog veel van elkaar 

mogen genieten in de komende jaren.  

Met dit vooruitzicht wens ik iedereen een mooie zomer 

en zeer veel filmgenot.   Roger. 
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Programma  

 

Dinsdag 7 juni  - Projectie van de filmpjes van de praktische proef.  Wie nog niet 

klaar is of er vanavond niet bij kon zijn, niet getreurd, je kunt je film nog altijd 

tonen op de eerste ledenvergadering in september. 

 

Dinsdag 21 juni – Projectie van de clubreisfilm 2022, voorafgegaan door een 

oude clubreisfilm uit vervlogen tijden. 

Dinsdag 27 september – de eerste ledenvergadering van het werkjaar 2022-23. 

Projectie filmpjes van de zomeropdracht. 

 

Gelukkige verjaardag. 

 

1 juni   Patrick De Klerck 

7 juni  Nadine Boussemaere 

13 juni Willy Hoozee 

27 juni Léon (Dédé) Hernou 

14 juli  Rosane Claerbout 

23 juli  Ginette De Ruyter 

1 augustus René Boydens 

5 augustus Monique Van Craeynest 

 

Hartelijke gelukwensen van allen ! 

 

 

Eveneens een hartelijke gelukwens aan voorzitter Roger en zijn echtgenote 

Claudine die op 26 mei laatstleden hun 50 jarige huwelijksverjaardag 

mochten vieren. 
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Met veel gezwaai en groot enthousiasme gleed de tram, op weg naar het station van Oostende, 
een paar moedige fietsende clubleden voorbij. 

 

Op het stationsplein werden we hartelijk begroet door een schare gemotiveerde clubleden en hun 
trouwe dames. Tot onze grote verbazing en ontgoocheling waren Johnny en Rita niet van de par-
tij. We zullen zijn originele en ludieke kijk op Oostende spijtig genoeg moeten missen. (N.v.d.r.: 
Niet getreurd, Johnny is op een andere dag toch geweest!) 

 

Na een korte routebeschrijving ging de groep uiteen om elk op zijn eigen manier de voornaamste 
bezienswaardigheden vast te leggen. Ondertussen had de wind een stevig tandje bijgestoken en 
was het verrassend fris op de zeedijk. 

Met de wind in de zeilen werd toch duchtig voort gefilmd. 

 

Na een tweetal uur en... uitgedorst, verlangden we allen hevig naar "een teusje" in het CM-lokaal. 
Wat een ramp! ... CM op dinsdag gesloten ... en nu? 

Gelukkig ontdekten enkele speurneuzen op het hoekje van de straat de gezellige brasserie Al-
fons. Na een eerste rondje Omers en andere geestrijke dranken gingen de decibels al spoedig 
stevig de hoogte in. Er moest heel wat verteld worden na twee jaar coronaellende. 

 

Met het leuke vooruitzicht naar de langverwachte clubreis namen we hartelijk afscheid. 

Hopelijk wakkert deze praktische proef, het vuur bij de wat "ingedommelde" filmers weer wat aan. 

 

Nicole en Erik 

Praktische proef – 10 mei 2022. 







De Gouden Camera 2022. 

Na drie jaar kunnen we met plezier weer melden dat 

er voor het jaar 2022 opnieuw een ‘gouden camera’ 

trofee te verdienen zal zijn. Deze wordt, zonder te-

genbericht, uitgereikt in het clubsouper in maart 

2023. 

 

De voorlopige stand tot en met de maand mei is als 

volgt: 

 

Johan Hantson      12 p. 

Luc Wybouw      12 p. 

Gilbert De Jonghe     11 p. 

Roger Horseele      10 p. 

Johnny Debels         7 p. 

Frank Vermeersch        6 p. 

Ivan De Leu         4 p. 

Erik Van Craeynest        4 p. 

Rita De Brabander        3 p. 

Gilbert Billiet         1 p. 

Rosane Claerbout        0 p. 

Michel De Meulenaere       0 p. 

 

Uiteraard is dit geen eindstand.  

Er zijn nog veel punten te verdienen in de komende 

maanden tot en met december.  Dit kan de eind-

stand erg beïnvloeden. 

Dus, zoveel mogelijk aan alle activiteiten deelnemen 

is de boodschap.  

 

   





De clubreis van 12 mei 2022. 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 

 

 

 

Zelfs zonder penningmeester (op uitstap met ex-collega’s) mochten we voor deze ledenvergadering op 

een ruime opkomst rekenen. 
  

Na het traditioneel welkomstwoord van de voorzitter konden we aan de vrije projectie-avond beginnen. 

Erik mocht de spits afbijten met zijn rallyfilm uit 2011 "Waarom...daarom". Hij realiseerde die film samen 

met ondergetekende die de opnames deed. Het scenario kwam nog van onze betreurde vriend Rony. 

Het is het verhaal van een man die iets te veel aandacht had voor zijn nieuwe buurvrouw, dit natuurlijk 

tot ongenoegen van zijn echtgenote. 
 

Roger heeft voor een vriend een montage gemaakt van opgenomen beelden van een parasprong. De 

opnames dateren van zo'n 30 jaar geleden, nog gefilmd in VHS. Qua beeldkwaliteit en filmtechniek zijn 

we intussen enorm geëvolueerd. Roger heeft zijn best gedaan om van de "kramiekelige" opnames toch 

een genietbaar kijkstuk te maken. 
 

Materiaalmeester Johan was de volgende met zijn film "Promotiefilm Heideschool Vosseslag". 

Opgenomen in 2021; het belicht de werking van de kinderschool in Bredene. Geen gemakkelijke opgave, 

maar aan wie kunnen ze het beter vragen dan aan Johan? Leuke animaties in begin- en eindgeneriek, 

sublieme beeldkwaliteit en een perfecte montage. Prima. 
 

Gilbert vervolgde met een stukje uit “Wijland", een verfilmd toneelstuk opgenomen in het Casino. Wat 

het speciaal maakt is dat de toneelgroep bestond uit mensen met een beperking. Gilbert heeft het 

aangedurfd - samen met een cineast van de KCB - de opnames te doen. Zeker niet makkelijk op het vlak 

van klank- en beeldmontage op zo een brede toneelscene. 
 

Johan en Roger hadden met drie camera’s de opnames gemaakt van het "Lentefeest.” Ook hier weer 

geen makkelijke klus maar de twee ervaren cineasten hebben de uitdaging behoorlijk uitgevoerd. Goeie 

beeldopnames, afgewisseld met live-interviews, dit alles dynamisch gemonteerd. Je moet het maar doen. 
 

Na de pauze zette Erik projectie voort met "China Lights", opgenomen in Antwerpen in 2018, een 

vroegere wedstrijdfilm. Kleurrijke avondopnames van verlichte Chinese kunstvoorwerpen zoals draken 

en lotusbloemen. In het donker komen de kleuren nog beter uit. Misschien naar mijn gevoel althans, iets 

te statisch maar desalniettemin mooi afgewerkt. Bravo Erik. 
 

Van Gilbert is gekend dat hij (samen met Ginette) verre reizen doet. In 2010 trokken ze naar Afrika naar 

het land waar de wieg van de mensheid stond. Hij heeft er zijn film “De Geheime Schat van Afrika: 

Ethiopië" gerealiseerd. Niettegenstaande de lengte verveelde de film nooit. Zij maakten een echte 

expeditie mee. Ik heb ook al verre reizen gedaan maar niet van dit niveau. Qua beleving en comfort 

bewonder ik degenen die dit aankunnen. Proficiat Gilbert. 
 

Johan startte de afsluiters met "Lyonya Shilouvsky", een driejarige drummer Russische afkomst. Een 

natuurtalent. Begeleid met een groot orkest sloeg hij er duchtig op los, dit tot groot jolijt van het publiek.  
 

Voor de laatste afsluiter zorgde Roger voor "Tante Leen" uit de Amsterdamse "Jordaan". Ze zong de 

gekende smartlap "Oh Johnny".  Roger gaf de film een komische noot door diverse beelden van ons lid 

Johnny naast de zingende Tante Leen te monteren. Hilariteit alom, een schitterend idee! 

Dat was het dan voor deze leuke avond. Het was reeds voorbij 23 uur toen we het licht uitdeden en de 

voordeur dicht trokken.      

        De verslaggever van dienst Frank. 

Ledenvergadering – dinsdag 17 mei 2022. 



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 25 maart 2022
Zondag 19 juni 2022 
‘S MIDDADS - AANVANG 12U00

 vrijdag 7 oktoBer 2022
Zaterdag 3 decemBer 2022

DATA 2022

AANVANG 19U00

Info & reservATIe
reservATIes@belgIumpIer.be
+32 (0)50 43 37 50
www.evenTs.belgIumpIer.be
www.proeverIjAvonDen.be



 

 

 

 

Zoals de vorige maand vermeld zal de eerste ledenvergadering van het 

werkjaar 2022-2023, dinsdag 27 september, in het teken staan van de projectie 

van de filmpjes van de zomeropdracht! 

De titel is zoals ieder jaar: ‘Zomer’. Dit is ruim te interpreteren: een korte 

uitstap of een reisje, een zomer evenement, een optreden, een 

sportmanifestatie, enzovoort. 

Hieronder al een klein voorproefje van wat je deze zomer in Blankenberge kan 

beleven: misschien help dit lijstje je keuze te maken. 

 

• 29.06 | Lotto Ladies Belgian Tour: wielerwedstrijd 
• Juli & augustus | De Mol aan zee 
• 6.07 > 24.08 | Parkies op woensdag 
• 9.07 | Loopcriterium van de Kust: beachrun 
• 11.07 | Vlaanderen Feest met optreden van Johan Verminnen 
• 21.07 | Vuurwerk 
• 25.07 | Lotto's Muziekshow 
• 1.08 | Belgian Beers 
• 5.08 | Vlaanderen Zingt 
• 7.08 | Paravangfeesten 
• 15.08 | Familiedag aan de haven 
• 20.08 | Radio 2 Zomerhit 
• 28.08 | Bloemencorso 
• 31.08 | Benelux Tour: wielerwedstrijd 

 

Houd de website www.visit-blankenberge.be/seayousoon in de gaten, want 

daar kom je alles te weten over het uitgebreid zomeraanbod. De webpagina 

wordt constant aangevuld met extra evenementen en informatie. 

 

 

 

De zomeropdracht 

https://blankenberge.icordis.be/newsletterstats/F456C432-EB6C-49AE-B415-09559661461E

