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Woordje van de voorzitter
Het lijkt mij raar, na meer dan een half jaar afwezigheid, nieuwjaarswensen op papier te zetten en de
beste wensen over te maken. Ik meen dan ook dat ik de juiste persoon ben om jullie een goede
gezondheid voor jou en je familie te wensen en vriendschappen te bevestigen. In de omstandigheden
zoals ik die laatste 6 maanden heb doorgebracht, weet ik wat echte vriendschappen kunnen betekenen
en hoe onmisbaar ze zijn. Ik wens dan ook iedereen uit de grond van mijn hart te bedanken voor het
bezoek, het telefoontje of mail, de hulp aan mijn vrouw of gewoon een eenvoudig babbeltje!
Ik hoop dat deze moeilijke periode achter de rug is en dat ik mij geleidelijk terug meer met de fotoclub
kan bezig houden. Het zal dan wel niet meer fysiek zijn, dit zal ik trouwens niet meer kunnen, maar ik zal
wel trachten onze vereniging organisatorisch mee in goede banen te leiden. Na enkele maanden zal ik
dan mijn conclusie trekken of dit nog verder mogelijk is, dan wel dat we op zoek moeten gaan naar een
nieuwe voorzitter. Fotografisch ga ik zeker trachten van toch wat werken in de clubwedstrijden te
presenteren en voor te stellen op onze jaarlijkse tentoonstelling. Mijn Apple PC heeft thuis reeds een
nieuw plaatsje gevonden en wil dringend de eerste afdrukken maken.
Ik verneem dat in het voorjaar een cursus “De basis van goede fotografie” zal gegeven worden. Minder
ervaren fotografen kunnen beroep doen op een “peter” of “meter” om er mee voor te zorgen dat ze tot
betere resultaten komen. Willen we een club zijn waar nieuwe leden zich aanbieden, waar activiteiten
gepland worden, waar een goede sfeer heerst, dan moet er aan fotografie gedaan worden en moeten
nieuwe werken het fotobord sieren en nieuwe leden geholpen worden!
Tot slot wil ik jullie allen en ook jullie familie het beste wensen voor 2018 met een goede gezondheid,
verwachtingen die mogen uitkomen en ook fotografie waarvan iedereen staat te kijken!
De voorzitter
Don

HERNIEUWING LIDGELD KON. FOTOCLUB TOREKE
Tegen uiterlijk vrijdag 29 december zouden we graag de ledenhernieuwing afsluiten. We moeten immers de
ledenlijst doorsturen naar CvB (voor de verzekering) en FgA.
Het lidgeld van Fotoclub Toreke blijft behouden op € 15.
Als je enkele keren meedoet aan activiteiten, heb je dat zo terugverdiend!
Het lidgeld van CvB is afgeschaft, maar voor € 10 kun je wel een legitimatiekaart bestellen.
Wie lid is van Fotoclub Toreke is automatisch verzekerd (burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en
rechtsbijstand). Daarvoor moeten we wel een ledenlijst doorsturen.
We hopen dat je ook in 2018 lid blijft van Kon. Fotoclub Toreke.
Het lidgeld kan je vanaf heden betalen tijdens de vergaderingen of overschrijven naar rek. BE50 9799 7643 2418
van Fotoclub Toreke, Koestraat 56, 2270 Herenthout, met vermelding: lidgeld 2018.
Ken je iemand die ook lid wil worden, laat het ons dan weten.

Activiteiten
*di 19/12: Uitslag en bespreking 2de clubwedstrijd door Diafo Koningshooikt
*di 26/12: GEEN vergadering
*di 02/01/2018: GEEN vergadering
*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 2 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

Bob heeft alvast een cadeautje voor jou.
Op de website www.natuurportret.nl kun je het gratis e-boek “Licht op
natuurfotografie” downloaden. Het zijn 36 pagina’s boordevol inspiratie en
praktische tips.
Zeker doen!

*di 23/01: 3de Fotoforum: CP
*zo 28/01: naar toneelvoorstelling Crescendo:
*di 30/01: 3de Fotoforum: M
*di 06/02: 3de Fotoforum: DB + tussentijdse evaluatie jaarthema “Water”
*di 13/02: Bestuursvergadering
*di 20/02: 3de Clubwedstrijd (die zal gejureerd worden door Kon. Fotoclub Herentals)
*di 27/02: Gastspreker: Karin Borghouts: Fotografie van plaatsen en architectuur.

Aanbevolen boek:

Fotogeniek Vlaanderen

Koen De Langhe

In 24 streekgebonden hoofdstukken worden 125 locaties besproken die elke
natuur- en landschapsfotograaf kunnen bekoren.
In Vlaanderen vind je heel wat mooie landschappen en natuurgebieden. Ze
worden aan het zicht onttrokken door de typische Vlaamse lintbebouwing.
Van zodra je echter een zijweggetje inslaat en de tijd neemt om op verkenning te
gaan, val je soms van de ene verbazing in de andere. Je komt dan in een totaal
andere wereld terecht met soms unieke vergezichten en prachtige natuur- en
cultuurlandschappen. Met een 250-tal beelden tracht de auteur je te overtuigen
om al die locaties met eigen ogen te gaan verkennen.
Prijs: € 29. Formaat: 24x19,5 cm. softcover, 224 blz.

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

*Fotograaf Marc Wynen toont schoonheid in verloederde panden: “De piano stond nog gewoon in het
kasteel”

Links: Een leeg fabrieksgebouw in Italië. Rechts: Uit een kasteel in Noord-Frankrijk waar het meubilair is
achtergebleven Foto: Marc Wynen
Kunsthuis Kwadraat, Geestenspoor 17/1, Ekeren
Nog tot 23/12/2017: di-vrij: 9u.30 – 17u., za 10u. – 12u.30
*Fotoclub Obscura Zoersel: Fotosalon 2018 “Quick Response
CC ’t Zonneputteke, De Ster 1, Zoersel
Opening: vrij 19/01/2018 om 20u.
Open: za 20/01 van 10u. tot 18u. en zo 21/01 van 10 tot 19u.
Doorlopend projecties
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 19/01. Vertrek achter de kerk om 19u.10
*ISO 2400 Mol: Fotosalon met digitale reeksen
CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol
Open: za 20/01: van 13u. tot 21u., projecties om 14u., 16u., 18u. en 20u.
zo 21/01: van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 13u., 15u. en 17u.
Gezamenlijk bezoek op zo 21/01. Vertrek achter de kerk om 10u.
*Fauna Flora Fotoclub Schoten: Natuurfototentoonstelling met digireeksen
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, Schoten
Open: za 27/01: van 13u. tot 18u., projecties om 13u30, 15u. en 16u.30
zo 28/01: van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 13u.30, 15u. en 16u.30

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

