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ACTIVITEITEN 
 
 
*di 17/01: 3de Fotoforum: CP en DB 
 
*do 19/01: 1ste bijeenkomst werkgroep “Digitale reeksen” 
                  Daarvoor willen we graag weten wie van plan is een digitale reeks te maken. Gelieve dat 
                  te melden aan Nadia (nadia.daneels@hotmail.com of 0472/67 12 72) 
 
*za 21/01: Fotograferen Uitreikingsgala Cultuurprijs, Jeugdduim en Trofee van Verdienste 
                 GOC Ter Voncke 19u. 
                  
*di 24/01: 3de Fotoforum: M 
 
*di 31/01: Workshop: Foto’s omzetten naar zwart/wit: door Nadia Daneels 
 
*di 07/02: Inleveren werken 3de Clubwedstrijd (CP, M en DB) 
 
*di 14/02: -Bestuursvergadering 
                -FgA-Vorming: Yoran Maddens: Dronefotografie. Zonneputteke Zoersel, € 3 
 
*zo 19/02: Fotograferen van de Herenthoutse carnavalstoet 
 
Voor het fotograferen van de carnavalstoet hebben we natuurlijk vrijwilligers nodig. 
Enkele afspraken om alles vlot te laten verlopen: 

1. Elke fotograaf fotografeert een aantal toegewezen groepen, maar fotografeert daarnaast ook vrij. 
2. Enkel horizontale beelden. 
3. Groepsfoto’s: statisch voor de stoet maar liefst met actie voor onze stoetreeks. 
4. We maken ook close-up’s. 
5. Beelden bewerken maar niet croppen. 
6. Elke auteur maakt zelf al een grondige selectie. Max. 75 beelden per auteur doorsturen (geen 

reeksen van ongeveer dezelfde beelden). 
7. Nummering: nr. groep . volgorde beeld . schuilnummer (nummering groepen: zie stoetbrochure). 

vb.: 23.17.087.jpeg 
8. Beelden via wetransfer doorsturen naar Bart: bart.van.laer1@telenet.be. 

Met de juiste nummering wordt het sorteren veel gemakkelijker. 
Wil je meehelpen, laat het dan weten aan Bart. Alvast bedankt.  
 
*di 21/02: Presentatie: Safarifotografie: Hoe ver wil je gaan? : Bart Van Laer 
 
*do 16/02: 2de bijeenkomst werkgroep “Digitale reeksen” 
 
*zo 26/02: Fotograferen van de Herenthoutse carnavalstoet (zie ook 19/02) 
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*di 28/02: Presentatie: De tribale fotografie van Bertie De Rook: door Marcel Dielens 
 
*di 07/03: Uitslag en bespreking 3de Clubwedstrijd 
 
*di 14/03: Bestuursvergadering 
 
 

BEZOEK FOTOLAB CEWE in MÖNCHENGLADBACH 

                           OP  WOENSDAG 29 MAART 2023 
 
We hadden al een hele tijd geleden een bezoek aan het fotolab van CEWE in Mönchengladbach 
gepland. Wegens corona kon dat echter niet doorgaan. Nu kan het opnieuw. We willen dan ook graag 
van de mogelijkheid gebruik maken. 
Hoe gaat dat bezoek verlopen? 
 

 
 

Aantal deelnemers: min. 10 en max. 20. 
Vertrek: 7u15 (Mönchengladbach is ongeveer 150 km) 
9u.30: ontvangst met koffie / korte introductie over CEWE 
Rondleiding van +/- 1u30min. 
Mogelijkheid tot vragen stellen 
Uitleg over de mogelijkheden van de software. 
12u.30: De broodjeslunch staat klaar 
Rond 13u.30: einde. 
Wil je graag mee, geef dan een seintje aan Marcel. 
Omdat er max. 20 deelnemers meekunnen, wordt rekening gehouden met wanneer de inschrijvingen 
binnenkomen. 
We stellen voor zoveel mogelijk samen te rijden (om de kosten te verdelen / voltanken voor vertrek en 
opnieuw voltanken bij terugkeer in Herenthout / prijs delen door het aantal inzittenden). 
Voor wie het wenst, kunnen we ook een aanvullende foto-activiteit organiseren in de streek. 
 
 
 
 

 
vrijdag 12/05 tot en met zondag 14/05/2023 

55ste Foto-en digitentoonstelling 
in GOC Ter Voncke 

 



 
 

TENTOONSTELLINGEN 
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris: 
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64 
 
*Fotoclub Obscura Zoersel: Fotosalon 
CC ‘t Zonneputteke, De Ster, Zoersel 
Opening: vrij 20/01 om 20u. 
Open: za 21/01 van 10u. tot 22u. 
           zo 22/01 van 10u. tot 18u. 
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op vrij 20/01. Vertrek achter de kerk om 19u. 
 
*Fotoclub ISO2400 Mol: Fotosalon 
Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol 
Open: za 28/01 van 13u. tot 21u., projecties om 14u., 16u., 18u. en 20u. 
           zo 29/01 van 10u. tot 18u., projecties om 11u., 13u., 15u. en 17u. 
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op zo 29/01. Vertrek achter de kerk om 10u. 
 
*Fotokring Merksplas: Foto Expo 
Gemeenschapscentrum De Marc/kt, Markt 1, Merksplas 
Opening: vrij 17/02 om 20u. 
Open: za 18/02 van 14u. tot 22u. 
           zo 19/02 van 10u. tot 18u. 
 
*Fototentoonstelling: “Ikonen” door Anton Corbijn 
Handelsbeurs, Meir, Antwerpen 
Tot 16/04/2023 
Inkom: € 10 - € 12 
www.antoncorbijnexpo.com 
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Contact: info@torekefoto.be 
 

verantw. uitgever: Marcel Dielens, Schoetersstr. 83, 2270 Herenthout 
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