
“Fotografie Koen Blomme”

Hier begon het allemaal mee 30 jaar geleden. Gestart in 1980 in een kleine winkel in de H. 
Consciencestraat begon mijn vader aan een nieuwe carrière die later zou uitgroeien tot een bekende en 
prachtige fotografiezaak in het hart van Roeselare. 

De kwaliteit van zijn werk werd door heel wat mensen opgemerkt en geapprecieerd. Het aantal tevreden 
klanten steeg elke maand opnieuw en een aantal jaar later werd de nieuwe winkel geopend in de 
Noordstraat te Roeselare.

Na vele jaren van hard werken en toewijding werd er een groot klantenbestand opgebouwd. Iedereen had
zijn eigen verhaal en goede herinneringen aan mijn pa. Plezierig, ontspannen en professioneel waren 
kenmerken die we steeds terug hoorden in alle verhalen.

De nieuwe locatie had echter al een hele geschiedenis achter zich. Het pand bestaat uit twee aparte 
eigendommen die ooit samengevoegd werden. Bijgevolg heeft ieder pand ook zijn aparte eigenaar. De 
eigenaar van het huurpand heeft besloten om het een nieuwe bestemming te geven waardoor we binnen 
afzienbare tijd 95% van onze bedrijfsruimte verliezen.

Wij hebben alle opties bekeken en hebben daaruit geconcludeerd dat wij het niet haalbaar zien om de 
zaak op een andere locatie op te starten. Om klaar te zijn voor de toekomst hebben we daarom besloten 
om de zaak in alle schoonheid stop te zetten.

Opnames zullen vanaf heden niet meer ingepland worden. Alle openstaande bestellingen worden 
uiteraard nog afgewerkt. Nieuwe bestellingen worden nog aanvaard tot eind september. Als u uw 
herinneringen nog digitaal of op negatief wenst aan te kopen dan is dit zeker nog mogelijk. 

Cadeaubons die nog niet verlopen zijn worden ook opnieuw terug betaald.

De winkel zal gesloten worden eind oktober.

Wij willen u bedanken voor uw jarenlange steun en vertrouwen! Fotografie Koen Blomme zou op dit 
moment niet de prachtige zaak zijn zonder u. U heeft er voor gezorgd dat wij telkens opnieuw prachtige, 
mooie en ontroerende momenten met u hebben mee gemaakt en wij zullen deze voor altijd in ons hart 
koesteren.

Wij wensen u allen het allerbeste toe!
Familie Blomme
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