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Beste collega fotografen, 
 
Zoals je kan zien is onze website, 
www.fotogroepantwerpen.be in een nieuw 
kleedje gestoken, ook ons logo is aangepast na 
17 jaar. Een nieuwe frisse start na Covid! 
 
Fotogroep Antwerpen heeft nog steeds als doel 
om het brede spectrum van” beeldmaken” te 
delen met allen die interesse hebben in 
fotografie in al zijn vormen. 
Dit door maandelijks, op de 2de dinsdag van de 
maand, een avond te plannen. 
 
Een avond inrichten kost geld zoals jullie zeker 
weten ( huren zaal, kosten spreker,..) 
Als organisatie ontvangen wij geen enkele vorm 
van subsidie, niet van de provincie, niet van het 
Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Regering 
waar onze dossiers telkens een negatief advies 
kregen. 
Onze enige bron van inkomsten zijn de lidgelden 
en de toegangsprijs van die avonden. 
houden. Weldra ontvang je de eindejaarzending 
met info en vraag voor aansluiting en/of 
verlenging van je lidmaatschap. 
 
Daarom een warme oproep om “reclame” te 
maken voor die avonden onder uw leden of aan 
iedereen die geïnteresseerd is in fotografie. 
 
Wij staan steeds open voor suggesties qua 
sprekers of onderwerpen. 
Je kan ze steeds mailen naar 
sec@fotogroepantwerpen.be 
 
 
Bestuur Fotogroep Antwerpen 
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Nodigt u uit voor de vormingsavond met als onderwerp. 

 

“Een duizendpoot in de natuur” 

Bob Luijks 

 

                Dinsdag 13 dec 2022 om 20u  
    ´t Zonneputteke,  De Ster, 2980 Zoersel 

Inkom 3,00€ 

In samenwerking met Fotoclub Obscura en 

 
 
 
 
 
 
 

Bob is fulltime professioneel natuurfotograaf uit het prachtige Limburg. Vanaf zijn 
geboorte was hij graag buiten. Eerst om het buiten zijn, later vanuit de interesse 

over het hoe, wat en waarom. 
Bob is autodidact en raakte 15 jaar geleden besmet met het fotografievirus. Waar 

het aanvankelijk ging om het vastleggen van zijn waarnemingen, wilde Bob al snel 
meer: de natuur naast de deur van haar mooiste kan laten zien. In de fotografie 

kun je Bob het best typeren als een duizendpoot. Het fotograferen vormt slechts 
het vertrekpunt voor alle andere activiteiten en werkzaamheden, zoals het schrijven 
van tijdschriftartikelen en boeken, het vormgeven daarvan, het overdragen van zijn 

passie via workshops, fotosafari’s en presentaties.  
Bob publiceerde diverse boeken in eigen beheer. 

Sinds 2018 is Bob hoofdredacteur van Natuurfotografie Magazine.  



 
 

Clubaankondigingen 
 
Fotoclub FIDIFOK Mol foto- en digisalon 
Miloheem - Milostraat 13, 2400 Mol Millegem 
zaterdag 03 dec 2022 van 13u00 tot 19u00 
projecties : 14u00, 15u30 en 17u30 
zondag 04 dec 2022 van 10u00 tot 19u00 
projecties : 11u00, 14u30 en 16u30 
Bijkomende info: roger-oeyen@telenet.be 
 
Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland – Jan-Dirk van der 
Burg Nederlandse Beeldmaker, luchtige, soms komische beelden 
Fotografiecafé Goirle 
nieuwe datum 8 december, 
reeds aangekochte tickets blijven geldig 
U kunt uw kaarten reserveren via 
https://janvanbesouw.nl/voorstelling 
Meer info: https://www.jandirk.com/ 
Het gaat een bijzondere avond worden om van te genieten u mag 
het niet missen, advies: reserveer snel! Tot de 17e! 

Locatie: Theaterzaal Cultureel Centrum Jan van Besouw 
Adres: Thomas van Diessenstraat 1, 5051RJ Goirle 
Zaal open: 19:45uur 
 
Fotogroep Antwerpen vzw: Bob Luijks: Een duizendpoot in 
de natuur 
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel 
Dinsdag 13 december 2022 2022 om 20u 
 
Fotoclub Obscura Zoersel fotosalon 2023 
CC 't Zonneputteke - Zonneputteke 1A 2980 Zoersel 
openingsreceptie: vrijdag 20 jan 20u00 
zaterdag 21 jan van 10u00 tot 22u00 
zondag 22 jan van 10u00 tot 19u00 
Gastfotograaf Joëlle Dewinter. 
Inkom gratis. Lift beschikbaar. Ruime parking. 
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Fauna Flora Fotoclub Schoten  
Natuur-fototentoonstelling met digireeksen 
Kasteel Schoten Kasteeldreef 61 2900 Schoten 
zaterdag 28 jan 2023 van 12u30 tot 17u30 
projecties om 13u30 - 15u00 - 16u30 
zondag 29 jan 2023 van 10u00 tot 18u00 
projecties om 11u00 - 13u30 - 15u00 - 15u45 - 17u00 
 
Fotokring Merksplas vzw jaarlijkse tentoonstelling 
GC De Marckt - Markt 1 2330 Merksplas 
openingsreceptie: vrijdag 17 feb 20u00 
zaterdag 18 feb van 14u00 tot 22u00 

zondag 19 feb van 10u00 tot 18u00 
Na twee on-line edities, eindelijk weer een ECHTE tentoonstelling, 
met ECHTE foto's aan de muur. 
We kijken al uit naar een gezellige babbel met onze bezoekers bij 
een frisse pint of een ander drankje naar keuze. 
Gratis inkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eén van onze vorige sprekers. 
Een tentoonstelling op één van zijn locaties. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
BREEDBEELD 
www.breedbeeld.org 
Breedschalige info rond fotografie, film en multimedia 

INSPIRATIEDAG: STAGED 
PHOTOGRAPHY 
10 DECEMBER 2022 
09u. - 22.30u. 
FOMU - fotomuseum Antwerpen 
Waalsekaai 47 
2000 Antwerpen 
€10 tot €84 
lies@breedbeeld.org 
meer info op https://breedbeeld.org/agenda/inspiratiedag-staged-photography 

 

OPUS ONE '22 
9 DECEMBER 2022 - 22 JANUARI 2023 
OPENINGSUREN: maandag 10:00–19:00 dinsdag 10:00–19:00 woensdag 10:00–19:00 
donderdag 10:00–21:00 vrijdag 10:00–19:00 zaterdag 10:00–19:00 zondag Gesloten 
Bibliotheek De Krook 
Miriam Makebaplein 1 
9000 Gent 
TOEGANGSPRIJS: gratis ___ 
tessa@breedbeeld.org 
meer info op https://breedbeeld.org/agenda/opus-one-22 

 
FOMU 
 
16/09/2022 – 29-01-2023 
Recaptioning Congo toont een kroniek van de lange en 

turbulente geschiedenis van fotografie in het koloniale Congo. Die 
omvat bijna honderd jaar, vanaf de formele oprichting van de 
kolonie in 1885 tot de onafhankelijkheid in 1960. 
 
16/09/2022 – 16/01/2023 
Aglaia Konrad (Salzburg; woont in Brussel) is een kunstenaar 
met een fascinatie voor architectuur. Op uitnodiging van het 
FOMU ontwikkelt zij een ruimtelijke installatie voor de bovenste 
verdieping van het museum, getiteld Umbau. 
Sinds de jaren 90 reist Konrad de wereld rond om bijzondere 

architectuur en stedelijke ontwikkeling te fotograferen. 
 
Meer info op www.fomu.be 
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Agenda 2022 
Januari   

  

Dinsdag 11 
 

Annulatie door Corona 

  

Februari   

  
Dinsdag 8 

 
Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek 

  

Maart  
  

Dinsdag 8 
 

Marc T’Syen: MOMENTS, het verhaal van een 

terugkeer 

  

April  
  

Dinsdag 12 
 

Wouter de Mol: Avonturier – Parkour- en 
reis/landschapsfotografie 

  

  

Mei  
  

Dinsdag 10 Arnoud Mooij: Echt Mooij fotografie 
  

Juni  
  

Dinsdag 14 
 

Johan Pape: Op zoek naar de ultieme foto 

 
 

September  
  

Dinsdag 13 
 

Piet Van den Eynde – lokale aanpassingen in  
Lightroom Classic 

  

Oktober  
  

Dinsdag 11 
 

Ans Brys: Documentaire fotografe 

  

November  

  

Dinsdag 8 
 

Marc Pennartz: Straatfotografie en portretrecht 
en privacyfactoren hieraan verbonden.  
Wordt verschoven naar januari 

  

December  

  

Dinsdag 13 Bob Luijks: Een duizendpoot in de natuur 

 


