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Dat 2021 een memorabel jaar was hoeven we niet meer te 
vertellen. Covid heeft alles in de war gestuurd. Ook onze sector. 
Men zegt dat aan het einde van elke tunnel er licht is. Dus 2022 
zal ons dat licht brengen. 
We willen tenslotte toch schilderen met dat licht. 
Fotogroep Antwerpen wil met de maandelijkse bijeenkomsten 
doorgaan, zolang de overheid ons dat toelaat. 
Het is een publiek zittend evenement binnen.  
Wij zorgen dat de regels gerespecteerd worden in verband met: 
CST, ventilatie, voldoende ruimte, mondmasker, zittend, CO2 
meting.  
Wij weten dat jullie de zaal van het Zonneputteke in Zoersel 
kennen en weten dat het een veilige omgeving is. COVID SAFETY 
FIRST. 
Voot februari hebben we groen licht gekregen van het 
Gemeentebestuur. De avond van 8 februari kan dus doorgaan. 
 
Wij als fotogroep willen , zoals de voorbije jaren, jullie kennis 
laten maken met fotografen, hun specialiteit, hun visie,…. Kortom 
jullie de kans geven om ook eens andere inzichten in het brede 
scala van beeldvorming te ervaren. 
Zolang de overheid het toelaat blijven we organiseren. 
Het lidmaatschap en de kleine inkomprijs zijn voor ons van 
levensbelang om te kunnen blijven doorgaan. Vanuit geen enkele 
overheid krijgen we financiële steun. 
Kortom we moeten zelfbedruipend zijn. 
Door jullie steun en uw leden in kennis te stellen van de 
activiteiten kunnen we de ingeslagen weg verder bewandelen en 
een breed publiek van fotografen bereiken en deze laten 
kennismaken met de diversiteit van sprekers en vormen van 
fotografie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

NODIGT U UIT VOOR DE VORMINGSAVOND met als ONDERWERP 
 

“ Breedbeeld in gesprek ” 
met moderator Jan Coddé 

 

 

Sacha Jennis is gespecialiseerd in reportage- en architectuurfotografie. De mens staat telkens centraal in zijn 
reportages, die vaak sociaal-cultuur van insteek zijn. Hij maakte reeksen over ladyboys in Thailand en, dichter 

bij huis, over de Braemblokken op het Kiel en hun bewoners. Jennis heeft een voorliefde voor analoge 
fotografie. 

  
Gerda Staepelaere verplicht zichzelf op zoek te gaan naar Yang elementjes in haar dagelijkse, vaak op het 

eerste gezicht grijze of saaie omgeving. In de Chinese filosofie van Yin en Yang heeft  iedereen beide 
elementen in zich . Door elke dag bewust wat Yang te zoeken, gaat ze zelf op zoek naar haar juiste balans. 

  
Voor Opus One ‘21-fotografe Joëlle Dewinter zijn haar beelden verhalen die de toeschouwer zelf mag 

aanvullen. Fotografie is voor haar een manier om de wereld te begrijpen en er tegelijkertijd aan te 
ontsnappen. Haar technische bagage staat in functie van het experiment. Ze denkt en onderzoekt via beelden. 

Grenzen van bestaande disciplines worden daarbij soms flou. Dit toont zich in verschillende werkwijzen: 
textuur toevoegen aan foto’s, installaties ontwerpen en fotograferen, media mixen, ... 

Dinsdag  8 feb 2022 om 20u  

           ´t Zonneputteke,  De Ster, 2980 Zoersel 

Gratis, maar inschrijven bij BREEDBEELD 
 op deze link 

 
 

Aangeduide looprichtingen volgen in de zaal, ontsmettingsgel zal aanwezig zijn,  
verplicht zitten, mondmasker mag af als men neerzit, CST zal worden gescand bij het binnenkomen, 

de zaal wordt voldoende verlucht en een CO2 meter is aanwezig. 
Dit volgens de algemene voorwaarden van COVID. 

 

 
In samenwerking met Fotoclub Obscura  

en 
 
 
 
 

 
 

Fotogroep Antwerpen vzw 
Essenweg 26 , 2288 Grobbendonk 
 
 
 

https://sachajennis.be/
https://www.gerdastaepelaere.be/
https://breedbeeld.org/projecten/opus-one/fotoboek-opus-one-21
http://joelledewinter.be/
https://breedbeeld.org/agenda/breedbeeld-in-gesprek-antwerpen


 
 
 

Clubaankondigingen 
 
Fotogroep Antwerpen vzw: Breedbeeld in gesprek 
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel 
Dinsdag 8 februari 2022 om 20u 
Inschrijven via Breedbeeld via link 
 
FOTOKRING  KILIAAN  DUFFEL 11e FOTOSALON 
Bibliotheek Duffel, Onze-Lieve-Vrouwlaan 1, 2570  Duffel 
Vrijdag 25 februari 2022 te 20 uur 
Openingsreceptie 
Zaterdag 26 februari 2022 van 14 uur tot 19 uur 
Tentoonstelling 
Zondag 27 februari 2022 van 10 uur tot 17 uur 
Tentoonstelling 
Bijkomende informatie Fotokring Kiliaan is een groep vrienden die samen hun 
passie (fotografie) beoefenen. We komen om de veertien dagen bijeen om 
samen over onze hobby te praten. 

GEANNULEERD 
 
Indra Laenens:  Lezing Fotografiecafé Goirle Nederland 
Fotografie terug in de tijd. 
Onze gastspreker Indra Laenens neemt u deze avond mee in de bijzondere 
wereld van "Fotografie terug in de tijd"  
Fotografie Café Donderdag _17 Februari_2022  
U kunt uw kaarten reserveren via: 
https://janvanbesouw.nl/voorstelling/fotografiecafe-indra-laenens/  
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: Ans Brys: Documentaire fotografie 
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel 
Dinsdag 8 maart 2022 om 20u 
 
 
 
 
 
 
 

https://breedbeeld.org/agenda/breedbeeld-in-gesprek-antwerpen
https://janvanbesouw.nl/voorstelling/fotografiecafe-indra-laenens/


 
 
Folerma 71 50 ste Fotosalon 
Gildenzaal Gemeentestraat 24 2560 Nijlen 
Vrijdag 25 maart 2022  
Om 20u opening 
Zaterdag 26 maart 2022 
Vanaf 14u00 tot 22u00 
Projecties om 15, 17,19 en 20u  
Zondag 27 maart 2022 
Vanaf 10u00 tot 22u00 
Projecties om 11, 15, 17, 19 en 20u  
Bijkomende informatie  
zaterdag en zondag om 20u ,avondvullend programma 
 
Fotoclub DIFO Oud-Turnhout 42ste Fotosalon  
De Heuschuur - Schuurhoven 2, 2360 Oud-Turnhout  
Zat 26 mrt 2022 van 13u30 tot 20u00 
projecties om 14u00, 16u00 en 18u00 
Zon 27 mrt 2022 van 10u00 tot 18u00 
projecties om 11u00, 14u00 en 16u00 
www.difooud-turnhout.be toegang gratis - ruime parking 
 
Fotogroep Antwerpen vzw: Wouter de Mol: Avonturier – Parkour- en 
reis/landschapsfotografie 
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel 
Dinsdag 12 april 2022 om 20u 
 
Fotogroep Antwerpen vzw: Arnoud Mooij: Echt Mooij fotografie 
CC Het Zonneputteke, De Ster 1, 2980 Zoersel 
Dinsdag 10 mei 2022 om 20u 
 
 
Foto-expo Horse Antwerpen:  
van 16 maart tot 27 februari 2022 
www.mas.be/nl/activiteit/foto-expo-horse 
 
Fotomuseum Antwerpen RE-COLLECT  
Masculinities: Liberation through photography: van 22 oktober tot 13 maart 
2022 
Max Pinckers: van 26 november tot 13 maart 2022 
 
Fotomuseum Rotterdam 
De collectie belicht door... Artificiële intelligentie: van 2 juli tot 9 januari 2022 
In de hoofdrol Chas Gerretsen: van 16 oktober tot 22 april 2022 
Eregalerij van de Nederlandse fotografie: vanaf 9 juni 
www.nederlandsfotomuseum.nl 



 
 

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

Te Koop: 
 
De abdij van Tongerlo beschikt over een collectie oude fototoestellen die ze 
van de hand wil doen. Daarnaast ook wat randapparatuur zoals statieven, 
lenzen enz. Via deze link kunnen enkele foto’s bekeken worden die een idee 
geven van de collectie: https://www.tongerlo.org/2021/12/29/fototoestellen. 
Alles kan ook ter plaatse ook bekeken worden. Wie interesse heeft kan contact 
opnemen via kris.de.brabander@tongerlo.org 
Met hartelijke dank, 
Pater Kris De Brabander o.praem. 
Enkel beschikbaar/bereikbaar: tussen 8 en 11 u en tussen 13 en 17 u 
Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo 
Abdijstraat 40 
2260 Tongerlo 
014 53 99 06     www.tongerlo.org    www.jongerlo.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.breedbeeld.org/
https://www.tongerlo.org/2021/12/29/fototoestellen
kris.de.brabander@tongerlo.org
www.tongerlo.org%20%20%20%20www.jongerlo.org


 
Agenda 2022 

 
Januari   

  

Dinsdag 11 
 

Marc T’Syen: MOMENTS, het verhaal van een terugkeer 
GEANNULEERD WEGENS HUIDIGE CORONAREGELS 

  

Februari   

  
Dinsdag 8 

 

Jan Coddé: Breedbeeld in gesprek 

  

Maart  
  

Dinsdag 8 
 
 

Ans Brys: Documentaire fotografie 
 

  

April  
  

Dinsdag 12 
 

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

  
  

Mei  
  

Dinsdag 10 Arnoud Mooij: Echt Mooij fotografie 
  

Juni  
  

Dinsdag 14 
 

 

 

 
 

September  
  

Dinsdag 13 
 

 

  

Oktober  
  

Dinsdag 11 
 

 

  

November  

  

Dinsdag 8 
 

 

  

December  

  

Dinsdag 13  



 


