Met fotoclub ObjektiV op bezoek in de Bredense
Belle epoquewijk

ObjektiV stelt tentoon en brengt bureaukalender
uit
De leden van fotoclub ObjektiV zullen met hun beste werken te zien zijn op twee
tentoonstellingen. Deze zullen plaatsgrijpen in respectievelijk de bibliotheek De Leestuin en in het
Bredens gemeentehuis.
De nodige aanvragen om in deze gemeentelijke accommodaties te kunnen exposeren, worden
ingediend. Meer details, o.m. de precieze data van beide tentoonstellingen, volgen later.

Tot voor vorig jaar werd door fotoclub ObjektiV een wandkalender op A3formaat uitgegeven met
foto’s van de leden. Voor 2016 wordt er echter geopteerd voor een bureaukalender.
Opnieuw zullen een twaalftal foto’s van de clubleden worden opgenomen in dit nieuwe concept en
net zoals de vorige jaren zullen lokale banken, ondernemers, winkels, firma’s, restaurants, enz ..
aan een zeer democratische prijs kunnen adverteren.

Norbert wint
clubwedstrijd
“Bredense
watertoren” op één
been!
Op donderdag 25 juni jl. liep de
tweemaandelijkse clubopdracht ten
einde. Alle leden mochten hun beste
foto’s van de Bredense watertoren indienen.
In grote stilte werden ze een voor een bekeken. De “jury” (= alle aanwezige leden) kon zich zo
een eerste gedacht vormen.
Na een tweede ronde foto’s bekijken, werd er met handopsteken gestemd. Opmerkelijk, de
meeste foto’s behaalden geen enkele stem ! Er waren wel hier en daar enkele schuchtere
pogingen om een leuke foto een stem te geven (uit sympathie ?) maar toen een foto van Norbert
getoond werd gingen vele handen de lucht in.
Het was onmiddellijk duidelijk, na één stemronde kon de voorzitter Dominiek zijn vriend Norbert
van harte feliciteren. Zijn foto was deze maal de mooiste. Dit werd bevestigd door de jury met een
wel verdiend applaus ! Als geschenk zal Norbert weldra een afdruk van zijn foto krijgen.

(Foto)wandeling op
30 juli jl. doorheen de
Belle epoquewijk
Onder begeleiding van gids Joseph (Jef)
Stroobant wandelden we door de Belle
epoquewijk van Bredene.
We kregen een uitgebreide historische toelichting omtrent het ontstaan en de evolutie in deze wijk
met gebouwen uit grootmoeders tijd.
Vanaf de toppen van de duinen hadden we een prachtig overzicht van deze wijk en konden we als
fotografen genieten van een mooie zonsondergang.
Voor enkelen onder de leden een zeer verrijkende kennismaking met dit gedeelte van onze
gemeente.

