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Achterop deze Korrel een foto van 50 tinten grijs. Een beeld dat ik elke dag 
in de spiegel zie. En wanneer ik op maandagavond om me heen kijk, ben ik 
niet de enige. De 50 tinten op de achterkant staan natuurlijk ergens  
anders voor. Het is een verwijzing naar enkele leden, die er voor zorgen dat 
ons clubgebouw er na het zomerreces weer spic en span uitziet.  
Ook deze zomer is er weer veel werk verzet. De 50 tinten grijs staan ook 
voor de jarenlange ervaring die veel van onze leden hebben. Niet alleen in 
fotografie maar ook op het gebied van technisch onderhoud. Fijn dat deze 
betrokken leden dit voor de club willen doen!

In deze Korrel zijn weer veel foto’s te zien die de afgelopen maanden op de 
bok getoond zijn. Daarnaast leveren steeds meer leden een tekstbijdrage. 
Een positieve ontwikkeling die aangeeft dat er ook op dit vlak betrokken-
heid is.

Op twee plaatsen is er aandacht voor de conceptmatige manier van foto-
grafie. In een artikel over John Lommen wordt duidelijk dat deze fotograaf 
vooraf bedenkt hoe hij een serie vorm wil geven. Het artikel over de work-
shop “het concept” geeft een beeld van hoe wij er hier op de club mee 
bezig zijn geweest.

Dit seizoen is een aantal leden gestart met het project “poppetje”, geïn-
spireerd door het werk van Slinkachu. Ook dit stimuleert om vooraf te 
bedenken welk beeld je wilt maken. Ik ben benieuwd naar de ongetwijfeld 
creatieve vondsten die we dit jaar zullen zien. Ik wens iedereen veel crea-
tiviteit toe zodat we ook dit jaar weer Grove Korrels kunnen maken waarin 
mooi werk te zien is.

Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Enige tijd geleden heb ik op me genomen om een stukje te 
schrijven over één van de foto’s in de Grove Korrel.  
Het selecteren van de foto waarover ik iets ga schrijven is iedere 
keer weer een opgave op zich. Het is altijd een foto die me op 
een of ander manier direct aanspreekt, op het eerste moment 
dat ik hem zie. Er moet een soort vonk overspringen die uit alle 
hoeken kan komen. Schoonheid, licht, compositie, kleur, zwart-
wit verhoudingen, scherpte of juist onscherpte. 

Op 3 maart zette Wim van Venrooij een foto neer met een 
vlakverdeling met een helder kleurenpalet. Wim verrast ons 
regelmatig met afbeeldingen, die hij in vaak spetterende kleuren 
presenteert. 

De eerst blik op deze foto deed me onmiddellijk denken aan een 
historisch uiterst belangrijke foto. De eerste foto ooit gemaakt, 
namelijk door Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), die het  
resultaat was van jarenlang experimenteren met verschillende 
materialen en een camera obscura. Eindelijk kon hij een resultaat 
laten zien, dat ook bewaard kon worden. Dat mocht ook wel, na 
een belichtingstijd van acht uur. De foto, gemaakt in 1826,  kreeg 
de mooie titel:  ‘La cour du domaine du Gras’ oftewel ‘Uitzicht 
vanuit het raam in Le Gras’. 

Bij nadere beschouwing van de genoemde foto en de foto van 
Wim vinden we bijzonder weinig overeenkomsten. Waar komt 
dan die eerste gedachte die bij je opkomt vandaan? Beide foto’s 
hebben een soort van onscherpte en daardoor structuren die 
wel wat op elkaar lijken. Vooral de sterke, schuine donkere vorm 
aan de rechterzijde van Wim’s foto, associeert met het beeld van 
Niépce. Het beeld op de oude foto is nog enigszins herkenbaar 
als een gebouw met schoorsteen met een landschap op de 
achtergrond. 

De kleurenfoto van Wim is een vlakverdeling waarvan de linker-
zijde een wollig oppervlak laat zien. Dat verduidelijkt het beeld 
echter totaal niet, tot Wim vertelt dat hij gespeeld heeft met 
wollen stof beklede kubussen in een bibliotheek. Zoals wel vaker 
gebeurt, word je totaal op het verkeerde been gezet door het 
goed vastleggen van zoiets eenvoudigs als een paar gekleurde 
kubussen.    

Het mooie is dat Wim er iedere keer weer in slaagt om normale 
situaties op een verrassende manier vast te leggen. Hij speelt 
daarbij zodanig met schaal en compositie dat het een bijzonder 
beeld oplevert, dat schijnbaar niets te maken heeft met het  
gefotografeerde onderwerp. We herinneren ons allemaal nog 
wel de beelden van de figuren in de koperen panelen.

Niépce was heel blij dat hij een beeld maakte en kon 
vasthouden, waarin hij iets herkende van wat hij al vele malen 
had gezien. Hij had waarschijnlijk ook graag de kleur terug 
gezien, maar het duurde nog tot 1861 voor James Clerk Maxwell 
een foto toonde die wordt beschouwd als de eerste kleurenfoto. 

Wim heeft echter met een zeer kleurige compositie, mij een  
momentje teruggebracht bij de eerste foto ooit gemaakt.  
Dat zegt wellicht meer over mij dan over Wim, maar hij heeft 
zodoende wel een foto gemaakt die ik niet gauw zal vergeten.

Niépce in kleur?
TEKST: HENK RAS
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© COR RITMEESTER© FRANZ HEUSER ‘Paintings’
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Op 12 April gingen twaalf clubleden op foto-excursie in het 
Ruhrgebied.  
De eerste stop was Kokerei Hansa: een groot complex van  
fabrieksgebouwen, waar vanuit de steenkool cokes werden 
vervaardigd. In 1992 werd het complex gesloten, door de 
strenger wordende milieuwetgeving. 

De reis er naartoe verliep voorspoedig en er was zelfs nog tijd 
voor uitgebreid koffie drinken met automatenkoek, in wat 
destijds de schaftruimte was. Om punktlich 11 Uhr begon onze 
Duitstalige rondleider de tour en kregen wij, om te starten, zijn 
relaas te horen over het wel en wee der cokes plus dat van de 
voormalige cokesbereiders. Daar is veel over te vertellen, want 
na een half uur stond ons gezelschap nog steeds bij de entree 
toe te luisteren. Ik begon mij al zorgen te maken of wij ook nog 
iets anders van deze immense Kokerei zouden gaan zien tijdens 
de rondleiding. Dat was gelukkig wel het geval en hoe verder 
de rondleiding vorderde des te interessanter werd het: met het 
beklimmen van een lange transportbaan plus de tocht over 
donkere steile trappen. Omdat de Kokerei nog niet gerenoveerd 
is -en soms best gevaarlijk- moesten er steeds hekken en deuren 
van het slot worden gehaald om onze tour door te laten. Om 
deze daarna weer af te sluiten bracht de rondleider telkens weer 
tot enige wanhoop. Want steeds was er wel een fotograaf die 
iets boeiends had gezien -dus nog binnen de hekken verbleef- 
en daardoor het rondleidtijdschema danig in de war schopte. 
De verstoorde gids kon het dan niet nalaten om even te melden 
dat er ook speciale Fotoführungen beschikbaar waren. Maar ja, 
deze waren met name voor serieuze fotografen en de fotoclubs 
bedoeld, zo beëindigde hij dan deze mededeling. Dit terwijl 
rondom de gids vele camera’s klikten en een loodzwaar statief 
werd rondgezeuld.

Om halftwee eindigde de interessante rondleiding door het 
vervallen Kokerei-complex. Na de afgematte gids van drinkgeld 
te hebben voorzien besloot het gezelschap om te gaan lunchen

bij de tweede bezienswaardigheid: de Zeche Zollern, die daar 
vlak in de buurt ligt. 

In tegenstelling tot Kokerei Hansa is de Zeche Zollern al volledig 
gerestaureerd en daardoor kan er overal vrij worden rondgelo-
pen. Het ontbreekt dus aan het rommelige van de Kokerei, maar 
het heeft wel een uitstekend restaurant. De groep had daar een 
gezellige lunch. Hierna werd er op het terrein van de voormalige 
kolenmijn en in de bijbehorende gebouwen gefotografeerd. 
Zeche Zollern is een oud industriecomplex, het werd al rond 
1900 in gebruik genomen. De eigenaar vond dat iedere arbeider 
recht had op een prettige werkomgeving en dat is te zien aan 
de stijlvolle Jugendstil fabrieksgebouwen en ook zijn er mooie 
woningen bij het complex neergezet. Rond halfvijf was iedereen 
verzadigd van het fotograferen en van de zon, de hoogste tijd 
om terug te rijden.
Dank aan alle deelnemers voor deze geslaagde dag. Ik ben 
benieuwd hoe de foto’s zijn geworden.

Foto-excursie naar Dortmund 
TEKST: REMCO SCHADE 

© GER STERK

© GER STERK
We moeten gissen naar het werkelijke verhaal achter deze foto, die genomen werd in de Engelse 
stad Norwich. Het is niet zo moeilijk er je eigen verhaal bij te fantaseren. Maar de liefhebber van 
de komische televisieserie ‘Schone schijn’ (Keeping Up Appearances) ontkomt er bijna niet aan dit 
beeld te associëren met de gammele Ford Taunus waarmee Hyacinth’s zwager Onslow het verkeer 
onveilig maakt. Dan blijft er weinig ruimte voor een eigen interpretatie over.
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© PETER VISSER © FRED VAN TURENHOUT
De ridder van Zwijndrecht.
Een malloot of een slimme rakker? In ieder geval heeft 
Zwijndrecht een kleurrijk persoon in zijn midden.
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 © JURJEN BIESBROEK

Cruisin’ to Las Palmas

Één been in het hier, 
een ander in het nu. 
Het hoofd al daar 
waar de gedachten verder dromen 
over nieuw kansen ginds.

Kruiers brengen koffers af en aan 
met herinneringen aan een vorig leven. 
Stapelen ze tot een wirwar 
van orde en systemen 
waar ieder zelf zijn ziel aan gaf. 

Tranen van gekenden 
zwaaien de dromers uit.  
Moedig stappend over de grens 
die voelbaar is gemarkeerd 
door hun passen op de loopbrug 
richting het beginnen van de reis. 

Eenzaam is de verstekeling 
met weerzin zoekend  
naar een ingang tot overleven 
omdat de sleutel  
tot liever blijven is zoekgeraakt 
en weer vinden kansloos is.

Jurjen Biesbroek
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HET CONCEPT
Als je met fotografie meer wilt dan alleen mooie plaatjes, als je graag foto’s wilt maken die een verhaal vertellen, waarin je je ideeën 
kunt verbeelden, dan is een conceptuele benadering heel belangrijk.

Het uitgangspunt voor een goede fotoserie is in veel gevallen een idee, of concept. Het begint dus vaak met een creatief denkproces. 
Conceptuele foto’s kenmerken zich door een bepaalde vorm van regie door de fotograaf. Hij beïnvloedt de beelden zodanig dat de 
foto(serie) uitdrukt wat hij wil. Dat beïnvloeden kan in de te fotograferen scène, maar ook achteraf, door het toepassen van beeldma-
nipulatie. De keuze van de beeldtaal is het kenmerkende element in conceptuele fotografie.

Na een circa twee jaar durende workshop was het resultaat dan eindelijk daar en konden de resultaten bekeken worden op de ten-
toonstelling van mei 2015. 

Het concept – upside down 
We leven in een tijd, waar we, ook door de vele media, als het 
ware worden overspoeld door narigheid en ellende.  
Dit beklemt me vaak, en maakt me verdrietig. 
Toen hoorde ik het nummer ‘Sweet about me’ van Gabriella 
Cilmi, met daarin deze regels: “The world ’s a better place when 
it ’s upside down”. (De wereld is een betere plek, wanneer die 
ondersteboven is.)  Dat sprak me erg aan. Ik zou die ‘betere 
wereld’ wel willen zoeken. En dat ben ik met foto’s gaan doen. 
Ik ben op zoek gegaan naar beelden, die misschien wel beter 
en intenser worden als je ze ‘upside down’, dus ondersteboven 
bekijkt.  En dat is wat u hier met deze 3 foto’s ziet. Ik hoop dat u, 
net als ik, een stukje ‘betere wereld’ hierin vindt. 
Anja Groot Zwaaftink 

Het concept - Ontmoeting 

Elke dag kom je mensen tegen. Je kunt dezelfde mensen 
die vlak bij je wonen bijna elke dag tegenkomen maar 
je daar niet bewust van zijn. De mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten is ruimschoots aanwezig maar toch blijf je 
onbekenden van elkaar. 
Eigenlijk is het bijzonder dat je elkaar wel ontmoet.  
Toeval speelt daarbij een grote rol.  

In het concept wil ik naar voren laten komen dat je in 
elkaars omgeving kan wonen zonder elkaar te ontmoe-
ten. Maar dat ontmoeting soms spontaan plaatsvindt op 
een plek waar je dat niet verwacht. 
Dit heb ik vastgelegd in drie beelden.  

Beeld één: Een man loopt uit een station naar buiten. 
Hij merkt de vrouw niet op die bij de ingang staat te 
wachten. Een station is bij uitstek een plaats waar je 
elkaar kunt tegenkomen. Maar meestal ga je aan elkaar 
voorbij.  

Beeld twee: Toont een café waarin dezelfde vrouw de 
krant leest. Buiten loopt dezelfde man langs het raam, 
maar ze merken elkaar niet op. Ook een café is een plaats 
waar mensen elkaar ontmoeten.  

Beeld drie: Toont de man en de vrouw die op een 
straathoek naar elkaar toelopen. Dat ze elkaar zullen 
tegenkomen is onvermijdelijk. Maar hoe de ontmoeting 
verder verloopt wordt niet ingevuld en aan de fantasie 
van de kijker overgelaten.  

Martin Geuze
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Het concept – Wandelen 

De twee foto’s verbeelden het wandelen in het Nederlands landschap.
De eerste foto geeft de grote diversiteit aan beelden weer, die je hierbij tegenkomt. Veel ligt nog verborgen omdat je simpelweg niet 
verder kan kijken dus vandaar de beelden in de verte die nog wazig zijn, maar langzaam compleet zichtbaar zullen worden.
Op de tweede foto wordt weergegeven dat, dat wat achter je ligt, langzaam verdwijnt uit je geheugen, alsof de beelden wegwaaien 
en vervagen. Op een gegeven moment zijn de beelden geheel vervaagd en verdwenen, dan ligt de weg er weer bij of je er nooit 
geweest bent.

Henk Ras

Het concept - Fotograferende mensen 

Overal zijn wij bezig met bezienswaardigheden te fotograferen, of beter gezegd: de bezienswaardigheid digitaal vast te leggen.  
Die indruk wordt vluchtig bekeken en dan doorgestuurd met de smartphone, of iets dergelijks, voor later. 
Het is een karakteristiek gebeuren en daaruit ontstond mijn idee om dit te verbeelden, met de nadruk op de mens- niet op de 
bezienswaardigheid.

Remco Schade 
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De achterkant van het gelijk 
TEKST: JURJEN BIESBROEK 

Het is altijd frappant om te zien hoe minutieus fotografen hun 
werk op de bok zetten.
Observeren doe ik graag en dit toneelstukje is om je vingers bij 
af te likken. Alsof je ontspannen met een drankje op een terrasje 
zit om voorbijgangers te spotten.
Heel zorgvuldig worden de passe-partouts neergezet en met 
een klein zwart tussenrandje van elkaar gescheiden. Alsof er een 
soort afspraak is over hoe dat het beste kan. 

Foto’s die een serie vormen hebben onderling dezelfde afstand 
van elkaar en bij losse opnames zit er steevast een grotere 
afstand tussen. Er lijkt gewoon geen andere optie.
Soms waagt de dagvoorzitter het om even een kleine corrige-
rende schuif te maken als het niet voldoende evenwichtig wordt 
gepresenteerd. Die vrijheid kan in deze rol kennelijk veroorloofd 
worden, ondanks het gewicht van het onderwerp en de emo-
tionele druk die de fotograaf toch al ondergaat omdat zijn / haar 
werk beoordeeld gaat worden.

Ook constateer je wat onwennigheid als de fotograaf brutaal 
gaat waar nog niemand voorheen is geweest (om StarTrek maar 
eens aan te halen). Een driehoekig passe-partout of eentje die 
anderskleurig is. Commentaar kan gewoonweg niet achterwege 
blijven ook al gaat het daar niet in eerste instantie om.

Presentatie is alles, zoveel is glashelder.

Waar meer vrijheid in lijkt te zitten is hoe je een foto op het 
passe-partout bevestigt, zodanig dat het geheel aan de  
voorkant professioneel en vakkundig overkomt.
De één zweert bij korte stukjes tape, de ander bij maximale 
houvast. Gebruik je lijm en hoe stevig moet het geheel eigenlijk 
zijn. Mijn eigen bouwwerken hebben me langere tijd zorgen 
gebaard. Opgebolde en kromme foto’s, opgedroogde loslatende 
tape tot aan bloeddruppels op het passe-partout. Ja lach maar, 
het was een leerproces zullen we maar zeggen.

Wat je je wel realiseert is dat fotografie niet ophoudt bij het  
maken of bewerken van beelden. Slordigheid bij het presen-
teren zou best eens gepaard kunnen gaan met eenzelfde  
houding tijdens het fotograferen. Even iets langer stilstaan bij 
het product dat je gaat maken, niet te snel tevreden zijn. Mis-
schien voordat je de deur uitgaat je doelen bepalen.

Aan de achterkant zie je hoe serieus de fotograaf zijn / haar 
hobby neemt.

© WOUTER DEKKERS  Glasspiegeling bij het station Luik in België
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© WIM VAN VENROOY  © AZA TEEUWEN  Een kleurrijke school in Dordrecht
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Onze fotoclub heeft de goede gewoonte om jaarlijks een aantal 
fotografen te vragen om werk bij ons te laten zien, iets te  
vertellen over de foto’s en ons duidelijk te maken hoe zij tot hun 
stijl van fotograferen zijn gekomen.
Het vorige  seizoen zijn we er weer in geslaagd om interessante 
mensen uit te nodigen, maar er was één fotograaf die veel 
indruk  op mij heeft gemaakt en dat was John Lommen.
Door zijn opgewekte en prettige manier van presenteren weet 
hij al snel de volledige aandacht te krijgen, dwingt hij je om 
goed te luisteren naar zijn verhaal  en dat was zeker de moeite 
waard.

John heeft in de portretfotografie een benadering gekozen die 
voor leden van onze club misschien wel als een eyeopener kan 
dienen. Hij bedenkt  vooraf de omstandigheden waarin hij wil 
fotografen maar het eindresultaat staat voor  hem niet vast.
Om het model te laten bepalen hoe hij of zij in beeld wil worden 
gebracht en op welk moment is voor menig fotograaf die met 
model- of portretfotografie bezig is een stap te ver, maar niet 
voor John, hij laat de mensen binnen een zeer ruim kader en 
met minimale attributen in vrijheid poseren. Hij geeft de macht 
over aan de gefotografeerde in tegenstelling tot de meeste 
portretfotografen.

Deze projectmatige aanpak  geeft uiteindelijk een resultaat met 
zeer verassende beelden. Opmerkelijk voor mij was dat  
sommige modellen een geheel eigen invulling geven aan de 
vraag om het mooiste van zichzelf te laten zien op de foto. 
Het resultaat is uiteindelijk een vertaling geworden van de 
emotionele of fysieke gesteldheid van mensen, vastgelegd in 
indrukwekkende beelden.
Zo is zijn project “It is me” uiteindelijk na jarenlange inzet een 
oeuvre geworden waar hij met trots op terug kan kijken.
John laat zich ook inspireren door vele kunstvormen en zelfs  
religieuze onderwerpen.  

Een deel  van zijn fotografie is ingegeven door de inspiratie die 
hij kreeg door de stelling “Kunst zal altijd worden gereprodu-
ceerd door latere kunstenaars”.  
John vertaalt dit door kunst in al zijn vormen om te zetten naar 
zijn eigen gedachtengoed waarbij hij confrontatie met anderen 
niet schuwt. 

Zeker de manier waarop hij het kruisbeeld vertaalt naar zijn 
eigen inzichten, zal voor sommige mensen misschien kwetsend 
overkomen, maar dat is absoluut niet zijn intentie. Het is fasci-
nerend om te horen hoeveel tijd en energie er in deze werkwijze 
gaat zitten om tot goede resultaten te komen.
De fotograaf heeft veel indruk op mij gemaakt en ik hoop dat ik 
die avond niet de enige was, want fotografen met een aanpak 
zoals John, gedragen door een hoge technische kwaliteit, zijn 
toch wel voorbeelden voor menig amateurfotograaf.
De waardering die John in de afgelopen jaren heeft gekregen 
voor zijn werk binnen de fotowereld is naar mijn mening zeer 
terecht en ik ben benieuwd wat hij in de nabije toekomst nog 
zal bijdragen aan de amateurfotografie in Nederland nu hij de 
camera weer opgepakt heeft na jaren van stilte.
Voor mij was deze avond een bewijs dat er altijd weer mensen 
zijn die hun eigen weg durven gaan in de fotografie en daardoor 
voor anderen een inspiratiebron kunnen zijn.

© JOHN LOMMEN 

John Lommen 
TEKST: ARIE FORTUIN 
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 © PIET SWETS © PETER VAN KLINKEN  

Ik ben niet zo’n architectuurfotograaf, maar toen ik hier omhoog keek zag ik iets heel anders.
Een soort ruimteschip uit Starwars en dat inspireerde mij tot deze foto.

Vorig jaar bracht ik een bezoek aan een expositie van het werk van El Greco in het 
Byzantijnsmuseum in Athene. Het oude gebouw was speciaal voor de Olympische 
Spelen van 2004 helemaal verbouwd.  
De schilderijen waren schitterend maar ook het licht in één van de gangen van het 
gebouw mocht er zijn.
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© WOUTER DEKKERS

Nick Cave - Onheilsprofeet? 
TEKST: HENK RAS 

Op 21 maart 2015, werd de tentoonstelling van Anton Corbijn’s 
fotowerk geopend in het Haags Gemeentemuseum en het 
naastgelegen fotomuseum. Hierbij was er onder andere een 
optreden van Nick Cave. Anton heeft hem al vaak gefotogra-
feerd. Voor mij is een van de meest aansprekende foto’s op de 
tentoonstellingen, er een van Nick Cave. 
Hij is afgebeeld op een foto, in blauwtoon, met een boek tegen 
de borst geklemd waarboven zijn witte shirt erg in het oog 
springt. De foto heeft verder geen wit, behalve de kleine  
blinkertjes van de flitser in zijn ogen. Anton heeft deze foto  
gemaakt in de serie “Paparazzi” waarin hij zijn eigen  
invulling geeft aan de stijl van de paparazzi fotografen.
De dreigende lucht op de achtergrond en het haar dat duidelijk 
voor zijn gezicht waait, maken duidelijk dat het geen mooie 
zomerdag is. De ouderwetse lantarenpaal is een nadrukkelijk 
aanwezig 
beeldelement dat op allerlei manieren uitgelegd kan worden.  
Hij schijnt een geestelijke te zijn die geen prettige boodschap 
komt brengen. De starende blik over de beschouwer heen maakt 
dat je je klein voelt en geïmponeerd.  
Op een of andere manier deed dit beeld me meteen denken aan 
het stripverhaal van “Asterix en de Ziener”. Het moment dat  “de 
ziener” bij een zware onweersbui de deur opent, valt dit samen 
met een bliksem. Zijn gedaante vormt hierbij een silhouet in 
de deuropening, waarvan een enorme dreiging uitgaat. Dat is 
een imponerende entree van de naamgever van dit album. Als 
je niet van Asterix houdt of het verhaal niet kent, is dat niet erg, 
want het gaat over het begrip “Impact”.
Deze foto had dat effect op mij. 

Ik kende al heel veel werk van Anton, maar deze foto was nieuw 
voor me.      

Beide tentoonstellingen laten zien dat fotografie een prachtig 
uitdrukkingsmiddel kan zijn. Van de meeste foto’s is het meteen 
duidelijk waarom de fotograaf het beeld zo heeft vastgelegd. 
Geen twijfel over de vraag: Waarom? 
Ik had er nog wel een paar ander foto’s kunnen uitlichten, maar 
je kan beter zelf gaan kijken. 
      
Op de foto rechts is Guillaume Bruère – Frans kunstenaar  
afgebeeld. 

“Niets is wat het lijkt” © MARIJKE SCHEERS



26 | | 27

Gedane zaken....

April: Excursie naar Dortmund

Augustus: Deelname Forografica markt Zoetermeer

APRIL
- Expositie  Franz Heuser getiteld “ kijken en zien ”
- 12 april excursie naar Dortmund de Kokerei Hansa en de Zeche 
   Zollern

MEI
- Expositie workshop het idee/het concept

ZOMERRECES
- Aanbrengen nieuwe tegels en plafonds in toiletruimte
- Nieuwe handwasbak en nu echt met een aansluiting op het riool 
- Verwijderen oude kurken vloer en aanbrengen nieuwe 
   marmoleum vloerbedekking
- Maken nieuwe bar
- Diverse schilderwerkzaamheden 
- Aanpassing aan ronde natuurstenen statafels in barruimte
- Schoonmaken gebouw

2 augustus  Deelname aan Fotografica Markt in Zoetermeer door 
Remco en Wilco

29 augustus onze eigen rommelmarkt in het clubgebouw en in de 
tuin

SEPTEMBER
- Expositie nieuwe leden vorig jaar en project Zeelandbrug
- Spreker opening nieuwe seizoen: Jan Tito

OKTOBER
- Expositie Martin Kleefkens  “bouwimpressies”
- Retrospectief Piet Swets en Aart van Loon
- Bezoek aan Fotogroep Breda

Zomerreces: Nieuwe bar

© FRED VAN TURENHOUT
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