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STAF PALMANS GEHULDIGD
wegens 50 jaar ongelooflijke inzet
Bij de opening van onze Overzichtstentoonstelling in Torekensschool van woensdag 1/11 t/m zondag
5/11 werd Staf Palmans gevierd.
Uit de toespraak van de secretaris:
Vandaag willen we iemand extra in de kijker zetten, iemand die er van bij de stichting bij was: Staf
Palmans. Staf was lange tijd de drijvende kracht van Fotoclub Toreke.

Tot 2001 was hij voorzitter. Hij stond tot in de verre omgeving bekend als de specialist in het zelf
afdrukken van kleurfoto’s, een vaardigheid die hij graag doorgaf aan leden - Bart en ikzelf zijn daar de
levende bewijzen van - en aan andere clubs.
De overgang naar het digitale tijdperk verliep voor Staf wat moeilijk. Computers en Photoshop waren niet
echt zijn ding. Toch print hij zelf zijn foto’s, want hij vindt dat je maar plezier aan je foto’s kan beleven als
je er zo veel mogelijk zelf aan doet. Labo’s zijn aan Staf niet besteed.
Ondanks zijn 84 jaar en een gezondheid die al eens wat minder is, blijft Staf één van de actiefste leden.
Het beste bewijs is dat wanneer hij de vergadering wat vroeger verlaat, me dikwijls zegt: “Als er nog iets
moet gebeuren, laat het dan maar weten”. Staf stond en staat steeds klaar voor “zijn” fotoclub.
Wegens zijn bijzondere verdiensten voor de club, kennen we Staf een oorkonde toe. Daarbij hoort
natuurlijk en kleine attentie. We hopen dat hij ervan geniet.
Staf, nogmaals bedankt voor alles. We hopen dat je nog lang één van onze actiefste leden mag blijven.

Jaarlijks etentje
op vrijdag 1 december 2017 om 19u.15
in de Pastinaak, Herentalsesteenweg 69, Herenthout

Menu:
Groentenvelouté
*
Gebraden lamskroon met graanmosterdsaus en seizoensgroenten
OF
Gebakken kabeljauwfilet met mousseline en garnalen
*
Profiterolles met vanilleijs en chocoladesaus

Prijs: 30 euro/persoon, alle dranken inbegrepen d.w.z. aperitief (cava of fruitsap), alle dranken
(uitgezonderd sterke dranken) tijdens en NA de maaltijd.
Inschrijven kan tot 15 november door contante betaling tijdens de vergaderingen of door overschrijving
op rek. BE50 9799 7643 2418 (BIC: ARSPBE22) van Fotoclub Toreke, Koestraat 56, 2270 Herenthout.
Vergeet niet te vermelden: aantal personen vlees/aantal personen vis.
Stel niet uit, maar schrijf zo spoedig mogelijk in.
********************

Jaarthema WATER
We gaan dit werkjaar ook werken rond een jaarthema. De keuze is gevallen op “Water”.

Wat is de bedoeling?
*De leden tonen regelmatig foto’s die ze gemaakt hebben over “Water”. Dat mag breed geïnterpreteerd worden,
maar water moet een belangrijke rol spelen in het beeld.
*We gaan activiteiten plannen om samen aan het thema te werken.
*Op di 5/12 voorzien we een eerste evaluatie.
*De deelname is volledig vrij, maar we voorzien wel een gedeelte van het vrij salon voor het thema “Water”.
*In het lokaal ligt een brochure ter inzage om een beetje inspiratie op te doen.

Activiteiten
*di 07/11: 2de Fotoforum: CP + M
*di 14/11: - Bestuursvergadering
- FgA-Vorming: Lieven Coudeneys: Eigen werk: fotoreeksen, paralympics. Zonneputteke, Zoersel
€3
*di 21/11: 2de Fotoforum: DB
*di 28/11: 2de clubwedstrijd (wordt gejureerd door Diafo Koningshooikt).
*di 05/12: Eerste evaluatie jaarthema “Water”
*di 12/12: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Myriam Vos: Urbexfotografie. Zonneputteke Zoersel, € 3
*di 19/12: Uitslag en bespreking 2de clubwedstrijd
*di 26/12: GEEN vergadering
*di 02/01/2018:
*di 09/01: Bestuursvergadering
*donderdag

11 januari 2018 om 19u.30:

NIEUWJAARSRECEPTIE
voor al onze leden en hun eventuele partners
in GOC Ter Voncke in lokaal 10 (vlak tegenover ons lokaal).
Traditiegetrouw trakteren we jullie op
een worstenbrood of een appelbol

Gelieve uiterlijk dinsdag januari 2018
jullie keuze voor worstenbrood of appelbol door te geven aan de secretaris:
0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.
Ook de dranken zijn gratis.
(worstenbrood of appelbol enkel voor wie effectief aanwezig is)
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

*di 16/01: Gastspreker BOB LUIJKS: Het gebruik van filters

Veranderingen bij het CvB
Zoals reeds vroeger aangekondigd, gaat er heel wat veranderen bij het CvB:
*Het individuele CvB-lidmaatschap verdwijnt en wordt vervangen door een registratie van de clubs. Dat gaat ons
€ 60 per jaar kosten. Alle leden van Fotoclub Toreke (en zelfs occasionele helpers) genieten daardoor van een
verzekeringspakket (burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand).
Wij moeten wel een ledenlijst doorsturen. Het lidgeld van Toreke blijft € 15.
*Wij krijgen nog één kwaliteitsbegeleiding (€ 150 vergoeding voor een lesgever).
*Er komt een nieuw magazine waarop je een abonnement kan nemen. De prijs wordt begin volgend jaar bepaald.
*De deelname aan CvB-fotowedstrijden gaat ook een bijdrage kosten (die nog moet bepaald worden).
*Het onbeperkt gebruik van library-muziek (Sabam) zal € 35 per auteur kosten. Per publieke voorstelling zullen
we ook € 8 moeten betalen. De administratieve afhandeling gebeurt zoals nu door het CvB.
*Er komt ook een legitimatiekaart die € 10 gaat kosten en qua vorm sterk gelijkt op de vroegere CvB-lidkaart.
Wie zo’n kaart wenst, moet dat melden bij de hernieuwing van het lidgeld van Fotoclub Toreke.

Tentoonstellingen
Als je mee wil, gelieve dan vooraf te bellen (0496/50 88 64) of te mailen (marceldielens@telenet.be) naar de
secretaris.

*Diafo Koningshooikt: 39ste Foto- en digisalon
Lokalen “De Waaier”, Dorpstraat 111, Koningshooikt
Nog open:
za 11/11 van 14u. tot 20u., projecties om 15u., 17u. en 19u.
zo 12/11 van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 15u. en 17u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 11/11. Vertrek achter de kerk om 14u.

*Geelse Fotogroep 71: 46ste Foto- en digisalon
CC De Werft, Werft 32, Geel
Opening: vrij 10/11 om 20u.
Open: za 11/11 vanaf 13u., projecties om 14u., 16u., 18u. en 20u.
zo 12/11 vanaf 13u, projecties om 14u., 16u. en 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 10/11. Vertrek achter de kerk om 19u.10
*Groep Revaf: Fototentoonstelling
Vleeshuis, Grote Markt, Lier
Opening: vrij 10/11 om 20u.
Open: za 11/11 en zo 12/11: van 10u. tot 18u.
do 16/11 en vrij 17/11: van 19u. tot 21u.
za 18/11 en zo 19/11: van 10u. tot 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 12/11. Vertrek achter de kerk om 10u.
*Toevallige ontmoeting: Groepstentoonstelling teken-, schilder-, beeld-, fotokunst
met o.a. Robert Barberien
Sporthal, Lostraat 48a, Heist o/d Berg
za 18/11 en zo 19/11 van 10u. tot 20u.
*Fotokring Parallax Hove: Jaarlijks fotosalon
Centrum “De Markgraaf”, Kapelstraat 8, Hove
Open: vrij 24/11 van 18u. tot 23u.
za 25/11 van 14u. tot 18u.
zo 26/11 van 10u. tot 18u.
*Fotoclub Fodiac Oevel: Foto- en digisalon 2017
Parochiezaal De Biehal, St. Michielsstraat 8, Oevel
Open: za 02/12 van 10u. tot 22u., doorlopend projecties
zo 03/12 van 10u. tot 20u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 03/12. Vertrek achter de kerk om 10u.
*Flits 80 Tielen: 37ste Fotosalon (met gastfotograaf Luc Meeuwes)
Ontmoetingscentrum, Kasteeldreef, Tielen
Open: za 09/12 vanaf 19u., projectie om 20u.30
zo 10/12 vanaf 10u., projecties om 11u., 14u., 16u. en 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 09/12. Vertrek achter de kerk om 18u.15
*Landschap vzw: Lowland Photofestival
Kinepolis, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen
za 09/12 en zo 10/12
www.landschapvzw.be/lowland

Meer info bij de bestuursleden:
Marcel Dielens, 0496/50 88 64, marceldielens@telenet.be
Don Dieltjens, 0476/ 47 14 84, don.dieltjens@telenet.be
Nadia Daneels, 0472/67 12 72, nadia.daneels@hotmail .com
Frank Van Laer, 0489/94 10 41, frank.van.laer@telenet.be
Bart Van Laer, 0479/70 82 00, bart.van.laer1@telenet.be

