Koninklijke Fotoclub TOREKE
Herenthout
NIEUWSBRIEF

mei 2019

www.torekefoto.be

Voorwoord van de (ere-)voorzitter
Beste vrienden clubgenoten,
Zoals jullie wel zullen begrepen hebben tijdens mijn openingswoord met de tentoonstelling heb
ik met pijn in het hart en zelfs een beetje emotioneel mijn ontslag als voorzitter gegeven. Het
bestuur had ik hiervan enkele dagen vooraf reeds ingelicht.
Nu komen mijn gezondheid en mijn familie op de eerste plaats. Ik ben reeds 2 jaar een
ongelijke strijd aan het vechten en dit vraagt te veel van mijn krachten. Indien er op korte termijn
positieve vooruitzichten waren, had ik dit waarschijnlijk nog niet gedaan, vooral omdat de club
mij erg genegen is en ik altijd, binnen mijn mogelijkheden, het beste met de club heb
voorgehad. Terwijl jullie dit lezen, is de 14de operatie gepland voor 23 mei. Daarna hoop ik terug
wat krachten te kunnen opbouwen.
Eén van mijn laatste doelstellingen was om vernieuwing te brengen in de club en op onze
jaarlijkse tentoonstellingen. Diegenen die tentoonstellingen van andere clubs bezoeken, zullen
de evolutie wel zien die aan de gang is. Deze vernieuwing vraagt organisatietalent van het
bestuur, dat er zeker is.
Nu er een plaats vrijkomt in het bestuur zou ik een oproep willen doen om u zeker kandidaat te
stellen indien u zich kan vinden in vernieuwing.
Ondanks mijn huidige beperkingen mogen jullie en het nieuwe bestuur op mij rekenen waar
mogelijk, bv. voorbereiding van drukwerken, workshops, afdrukken van foto’s, monteren van
digitale reeksen, contacten leggen met sprekers en gastfotografen, … en zelfs samen met u uw
foto’s bewerken.
Zoals in de statuten bepaald, blijf ik in functie tot na de Algemene Vergadering en de installatie
van het nieuwe bestuur. Aan jullie allen zou ik willen vragen om daadwerkelijk aan de toekomst
van onze club mee te werken. Bovendien mag het bestuur altijd op mij rekenen waar ik iets kan
inbrengen of adviseren.
Zoals de laatste tijd wel meer gebeurde, zal ik regelmatig niet aanwezig kunnen zijn op de
vergaderingen. Toch hoop ik dat jullie tijdens mijn ziekte af en toe eens op bezoek komen of
simpelweg een mailtje sturen. De koffie staat hier altijd klaar. Ik van mijn kant ga jullie zeker op
de hoogte houden via het bestuur of de Nieuwsbrieven.
Ik ben er van overtuigd dat jullie de nieuwe voorzitter en het bestuur alle kansen zullen geven.
Ik weet zeker dat zij het beste met de club voorhebben en u willen laten genieten van uw hobby.

voorzitter

(Beeld)verslag van onze 52ste FOTOTENTOONSTELLING
Voorzitter Don Dieltjens kondigt in zijn openingstoespraak zijn ontslag als bestuurslid aan om
gezondheidsredenen.

Veel bezoekers

Don krijgt een oorkonde, de titel ere-voorzitter
en een cadeaubon.

Dis Van Tendeloo, die onlangs de E-FIAP/platina
onderscheiding behaalde, is laureaat in de
discipline kleurfoto en krijgt als extraatje de prijs van
het gemeentebestuur.

Wij houden eraan alle leden te bedanken die meehielpen aan onze tentoonstelling. Wij danken ook hun
partners en vrienden en vriendinnen die een handje toestaken.

Activiteiten
*zo 19/05: Foto-uitstap: Lens en de Route des Gueules Noires.
*di 21/05: Jos Echelpoels: Foto’s beschermen en bewerken op reis
*di 28/05: Gastspreker Rudi Roels toont een selectie digitale reeksen (van plaatsen dichtbij en ver
weg)
*di 04/06: Bekijken en bespreken van de beelden van Fotoclub Toreke die aanvaard werden in
nationale en internationale wedstrijden (periode: juni 2018 tot nu)
*di 11/06: -Bestuursvergadering
-FgA-Vorming: Sarah Carlier bespreekt haar foto’s. Zoneputteke Zoersel. € 3.

*di 18/06: Presentatie: Bekijk het vanuit de lucht: Dronefoto’s (Marcel Dielens)
Presentatie: Resolutie en het aanleveren van digitale beelden (Don Dieltjens)
(onder voorbehoud)
*di 25/06: Jaarlijkse Algemene Vergadering met bestuursverkiezing
*di 02/07: Workshop door Jos Echelpoels: Strobisme

Za 08/06: 2de-handsbeurs Fotografie
Zonneputteke, Zoersel: 10:00 -18:00 uur 2019. Gratis toegang
Voor wie voor zijn hobby of beroep als fotograaf iets 2de- hands zoekt.
Contact: gsm: Paul De Houwer 0474/ 32 23 29
Mail: secretariaat@fotoclubobscura.be

Foto-uitstappen
Vertrek: 7u.30 (tenzij anders vermeld).
Kostendelend: brandstofkosten en eventuele parkeerkosten worden gedeeld door het aantal inzittenden.
Subsidiëring bij deelname van minstens 3 fotograferende leden.
Meer info en inschrijving bij Marcel Dielens, 0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be.

*zo 19/05: Lens en de Route des Gueules Noires (N-Frankrijk)
We bezoeken Lens (Louvre/station), Liévin, Loos-en-Gohelle, Sains-en-Gohelle, Hersin-Coupigny,
Haillicourt, Bruay-la-Buissière, Auchel, Noeux-les-Mines, Mazingarbe, Oignies, Hénin-Beaumont en
Drocourt

Lens (Louvre)

Noeux-les-Mines

*do 30/05 t/m zaterdag 01/06: Driedaagse foto-uitstap naar Pfalz (Duitsland)
(inschrijven niet meer mogelijk)
*zo 23/06: Tussen Ourthe en Amblève

Tentoonstellingen
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris:
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64
*LEVEN VOOR DE LENS: Fototentoonstelling van Ann Coppens
Nonnemanshoeve, Doornstraat 73, St. Gillis-Waas
Van 11 mei tot en met 26 mei 2019: elke zaterdag en zondag van 13u30 tot 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 18/05. Vertrek om 14u.

Voorpagina van het boek dat tijdens de tentoonstelling beschikbaar is.
*Erfgoedkampioenen Kampioenenerfgoed (org. Gemeente Herenthout en Kempens Karakter)
met medewerking van Fotoclub Toreke
Buurthuis ’t Lindenhofke, Bergense Steenweg 55, Herenthout
Open: za 25/5: van 14u. tot 18u.
zo 26/5 (verkiezingen!): van 8u. tot 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 25/5 om 14u.
Herenthoutse leden kunnen ook binnenwippen op weg naar of van het kiesbureau
*Kon. Duffelse Fotokring: 60ste Fotosalon
Breughelzaal van de bibliotheek, O.L.Vrouwlaan 1, Duffel
Open: do 30/5: van 10u. tot 18u.
Vrij 31/5 en za 1/6: van 14u. tot 18u.
Zo 2/6: van 10u. tot 18u.
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 2/6. Vertrek achter de kerk om 10u.
*

Vanaf zondag 2 juni 2019. Later meer nieuws hierover.

een stukje van een vorige editie

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

