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Belangrijke data tot aan onze jaarlijkse tentoonstelling: 
 
 
 

*do 16/03: 3de bijeenkomst werkgroep “Digitale reeksen” 
 

*di 04/04: Indienen titels en muziekkeuze digitale projecties 
 

*di 18/04: Tonen werken vrij salon (mag voorlopig nog digitaal) 
 

*do 20/04: 4de bijeenkomst werkgroep “Digitale reeksen” 
 

*di 25/04: Indienen digitale projecties / Indienen werken 55ste Tentoonstelling 
 
*di 09/05: Inkaderen werken tentoonstelling + klaarzetten materiaal voor    
                 transport naar GOC Ter Voncke 
 

*do 11/05 vanaf 14u.: Opbouw tentoonstelling 
                 vanaf 18u. Verdere opbouw tentoonstelling 
 

 



 
ACTIVITEITEN 
 

 
*di 14/03: Uitslag en bespreking 3de Clubwedstrijd (gejureerd door Diafo Koningshooikt)              
 
*di 21/03: *Presentatie: Safarifotografie: Hoe ver wil je gaan?: Bart Van Laer 
 
                *Trekking volgorde (en dus ook de plaats ) van de tentoonstellingspanelen voor onze 
                 55ste Fototentoonstelling. 
                 Of je één of twee panelen kan gebruiken, hangt af van je deelname aan de fotoforums en/of  
                 clubwedstrijden. 
 
*di 28/03: Presentatie: Foto’s stacken: Bart Van Laer 
 
*woe 29/03: Bezoek fotolab CEWE (zie verder) 
 
*zo 02/04: Foto-uitstap: Meetjesland  (Nieuwe datum !!!) 
                 Inschrijven en info: Marcel (0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be) 
 

 
                                                                                       Kasteel van Pouke, Aalter 
 
 
*di 04/04: Gastspreker Stijn Verbruggen: Concertfotografie 
 

 
 
                Indienen titels en muziekkeuze digitale reeksen 
 
 
*di 11/04: -Bestuursvergadering 
                -FgA-Vorming: Herman Desmet: Interieur- en vastgoedfotografie 
                  Zonneputteke Zoersel, € 3 
 
 

mailto:marceldielens@telenet.be


*di 18/04: Tonen werken vrij salon (kan nog digitaal) 
                 Verdeling affiches tentoonstelling 
 
*do 20/04: 4de bijeenkomst werkgroep “Digitale reeksen” 
 
*zo 23/04: Foto-uitstap: Estaminets in Frans-Vlaanderen 
                 Inschrijven en info: Marcel (0496/50 88 64 of marceldielens@telenet.be) 
 

 
                  De Vierpot, Boeschepe                                Le Roi du Potje Vleesch, Godewaaersvelde 
 
*di 25/04: Indienen digitale reeksen 
                 Indienen werken 55ste Fototentoonstelling 
 
*di 25/04: Verdeling flyers en uitnodigingen 
 
*di 02/05: Inkaderen werken 
*di 09/05: Inkaderen werken + klaarzetten materiaal voor GOC Ter Voncke 
 
 
 
 

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. 
Er zijn nog voldoende plaatsen. Partners kunnen ook mee. 
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). 
 
 

De BIB van Fotoclub Toreke  
 
We willen onze leden de mogelijkheid geven fotoboeken te ontlenen. Daarom hebben we eind 2020 
enkele boeken aangekocht. 
De boeken kunnen voor 2 weken ontleend worden. Eventueel kan dat met nog eens 2 weken verlengd 
worden. 
 

 

 
We hebben een nieuw boek besteld dat wel pas half april verschijnt: 
 

 
Compositie gaat veel verder dan het blind toepassen van compositieregels. Wist je trouwens dat er vele 
tientallen compositieregels bestaan? Dit boek behandelt alle aspecten die bepalend zijn voor een 



geslaagde compositie, van hoe wij als mens de wereld zien, het opbouwen van een foto tot het gebruik 
van kleur en licht. 

• Het meest complete boek ooit over compositie in de natuurfotografie 
• Behandelt alle disciplines van natuurfotografie 
• Honderden inspirerende foto’s en schema’s 
• Ontelbare praktische fotografietips 

 
Wil je het boek bestellen, ga dan naar de website www.natuurportret.nl 
Info: hardcover / 240 blz. / prijs bij voorinschrijving: € 29,90 (i.p.v. € 34,90) + gratis verzending 
 

 
 

TENTOONSTELLINGEN 
Wil je samen naar een tentoonstelling rijden, geef dan een seintje aan de secretaris: 
marceldielens@telenet.be of 0496/50 88 64 
 
 
*Arfoc Arendonk: Jaarlijks foto- en digisalon 
Zaal De Garve, Park Deroissart 9, Arendonk 
Open: za 12/03 van 14u. tot 22u., projecties om 16u., 18u. en 20u. 
           zo 13/03 van 10u. tot 19u., projecties om 11u., 14u., 16u. en 18u. 
           ma 14/03 van 9u. tot 13u. (geen projectie) 
 
*Vrienden van de Fotografie: Fototentoonstelling 
Werf 44, Schoolstraat 44, Schilde 
Opening: vrij 17/03 van 20u. tot 23u. 
Open: za 18/03 van 11u. tot 18u. 
           Zo 19/03 van 10u. tot 18u. 
 
*Kon. Fotoclub Folerma 71 Nijlen: 51ste Fototentoonstelling 
Gildenzaal, Gemeentestraat 24, Nijlen 
Opening: za 18/03 om 14u., opening + projectie om 15u., open tot 22u. 
                zo 19/03 van 10u. tot 22u. 
Projecties om 11u., 15u., 17u. en 19u. 
Za en zo: avondvullende projectie om 20u. 
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 18/03. Vertrek achter de kerk om 13u.30 
 
*Photostick Wiekevorst: Fotosalon 2023 
Parochiezaal, Wiekevorst-Dorp 23, Wiekevorst 
Open: za 25/03 van 14u. tot 22u. 
           zo 26/03 van 10u. tot 18u. 
Doorlopende projecties 
Gezamenlijk bezoek met fotobespreking op za 25/03. Vertrek achter de kerk om 15u. 
(gewijzigd) 
 
*Fototentoonstelling: “Ikonen” door Anton Corbijn 
Handelsbeurs, Meir, Antwerpen 
Tot 16/04/2023 
Inkom: € 10 - € 12 
www.antoncorbijnexpo.com 
 
 

 

Contact: info@torekefoto.be 
 

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