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VBF-Nieuwsbrief 02 / 2018
Beste vrienden van de fotografie,
Hierna geven we U meer uitleg over op onze jaarlijkse VBF-uitstap. Zoals aangekondigd op
de algemene vergadering bezoeken we het Kasteel van Groot-Bijgaarden, deelgemeente van
Dilbeek. Adres: Isidoor Van Beverenstraat, 5 te 1702 Groot-Bijgaarden. Er is ruime
parkeergelegenheid aan het kasteel.

In de periode van 6 april tot 6 mei vindt daar elk jaar het ‘Festival van de voorjaarsbloemen’
plaats. Het is dagelijks te bezoeken tussen 10.00 en 18.00 uur. Alle info vindt U op
www.floralia-brussels.be.
Enkele cijfers: park van 14 ha, ruim 500 soorten voorjaarsbloemen, waaronder ca 400 soorten
tulpen, meer dan 1.000.000 bloembollen handmatig geplant. Bezoek zeker ook de
plantenserres; een macro-objectief zal daar zeker van pas komen.

De leden van de aangesloten fotoclubs kunnen deelnemen aan de groepsuitstap door VBF.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2018. Plaats en uur van bijeenkomst: aan de
brug voor het kasteel om 13.30 uur.
VBF zorgt voor de toegangstickets; er wordt wel per lid een bijdrage gevraagd van €10,00.

Eenmaal binnen het domein is elkeen vrij te gaan en te fotograferen waar hij/zij wil.
Inschrijven kan vanaf nu
- per mail,
- per club,
- in 1 keer,
- uiterlijk 20 maart,
aan secretaris Roland Van den Bossche: roland.vdbossche@skynet.be ,
met cc aan penningmeester Roger Hemeleers: roger.hemeleers@skynet.be.
De bijdrage is te betalen per club, het globale bedrag, in 1 keer, met vermelding “fototrip –
naam van de club en aantal deelnemende leden”. Uiterlijk 20 maart, aan penningmeester
Roger Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 te 3090 Overijse per overschrijving op
BE18 3300 3817 0665.
Zoals gewoonlijk wordt aan deze fototrip een fotowedstrijd gekoppeld, met thema “FLORA”.
Uiteraard mag dit thema heel ruim geïnterpreteerd worden en is niet beperkt tot dit
kasteelbezoek. Lentebloesems komen zeker ook in aanmerking en bedenk dat ook bomen
planten zijn. De enige beperking geldt dat het levende planten moeten zijn.
Wees creatief en verras daarmee de jury en de bezoekers aan een sprankelend toonmoment
later dit jaar.
Het wordt beslist goed weer ! Breng uw fototoestel en Uw goed humeur mee ! Samen maken
we er een top-VBF-dag van !
Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche, Secretaris

