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OKTOBER

we kijken met de ogen
we zien met ons brein

Oktober, een spannende maand omdat we onze november expositie aan het voorbereiden zijn. Een speciale
expositie, ook omdat we hiermee ons jubileumjaar afsluiten. We hebben het afgelopen jaar 26 foto’s gemaakt,
de ABC foto’s. Nu gaan we de uitdaging aan dit zo te presenteren dat het iets ‘bijzonders’ wordt.
Iets van ‘uitdagend simpel’ tot ‘simpel uitdagend’. Natuurlijk moet het formaat van de foto’s aangepast
worden, want ja, 26 is wel veel. Het eindresultaat? Vast iets van ‘kijk nou eens, wat leuk, wat creatief,
wat vindingrijk’. Ons brein geeft zoveel impulsen. Investeren in fotobeelden is investeren in beleving,
in van alles om je heen. De wereld is vol met ‘dingen’ die ons uitdagen om daar geweldige fotobeelden van te maken. Ons tegelijk ook uitdagen die fotobeelden zo te bewerken dat het ‘toppertjes’
worden. Boeiend om zo die fotografische handschoen op te pakken!
Met je spiegelreflex, met je systeemcamera, met je smartphone. Ja, die smartphone, niet meer
weg te denken is. Donderdag 3 november openen we ‘ons fotofeestje’. Veel succes met alle voorbereidingen. Het grote genieten is in volle gang! En iedereen is welkom bij de opening !
Wim Geerts bmk
Die Q, het blijft een lastig lettertje…

INHOUD
1 – Column / inhoud /
2, 3 en 4 – Clubactiviteiten oktober en november,
Opening Jubileum expositie 3 november /
5 – Fotoclubgeschiedenis /
6 – In mijn boekenkast, FOCUS van 1930 /
7 – Van toen naar nu, RADIO 794 /
8 – FOTOND is nu KONINKLIJKE FOTOBOND /
9 – Je krijgt er nooit genoeg van, Creatieve fotografie /
10 – Puzzelwoorden… /
11 – Laatste pagina //
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‘We zien de dingen
niet zoals ze zijn,
we zien ze zoals
wij zijn’
Anaïs Nin (1903-1977) schrijver
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Oktober 2022

Club
avond
donderdag
6
oktober
2022

•

Iedereen die mee exposeert, heeft z’n idee voor de presentatie
van de ABC foto’s nu klaar! Nog hulp nodig? Gooi het in de groep!

•

Wedstrijd ‘FOTO’S HATTEM’.

(Opdracht en spelregels zijn eerder door Roely verstrekt).

➢
➢

Onder leiding van Roely bekijken we alle ingezonden foto’s van deze clubuitdaging.
Wie gaan met de prijzen naar huis?

•

‘Langlopende opdracht’ voor de clubtrofee 2022-2023. Onderwerp is ‘HUMOR 2.0’.
Al iets laten zien? Op usb stickje meenemen.

•

Onderwerpen voor de ’Kortlopende opdracht’ : Iedereen schrijft 1 of 2 ideeën op.
We trekken meteen de opdracht voor de clubavond 20 oktober.

•

Een paar punten van 15 september zijn doorgeschoven naar vanavond, o.a. Bondsfotowedstrijd (Fred) en Ketting Foto (wie wil dit coördineren?)

•

‘Parelkoek-foto’, zie hieronder.

•

Het vaste punt: ‘Heb je foto’s die je wilt laten zien, er iets over vragen… Dat kan altijd,
meenemen dus. Op stickje of geprint’.
Deze clubavond staat in het teken van de voorbereiding op onze expositie, maar eerst foto’s…

Club
avond
donderdag

Gemaakte foto’s Kortlopende Opdracht bekijken en nieuwe opdracht kiezen
voor 5 januari. Foto’s op usb stick of als geprinte foto mee!
•

Misschien heb je thuis jouw presentatie ABC foto’s al helemaal in orde
gemaakt. Slim en wel zo handig natuurlijk, zeker als je iets ‘speciaals’ in petto hebt.
Wil je het alvast in de kast leggen, dan meenemen!
*** ZIE OOK: maandagavond 31 oktober !! Zet op alles je naam!

•

Wie onze wissellijsten 40x50 cm wil gebruiken, ze liggen in de kast.
Wel even melden.

20
oktober
2022

maandagavond
31 oktober
19.30 uur:
INRICHTEN
EXPOSITIE

31 oktober: Inrichten van onze expositie. Alle foto’s/werkstukken moeten er zijn!
➢
➢
➢
➢

Omdat het ‘anders is dan anders’, moet je er zelf eigenlijk wel bij zijn. Lukt dat echt niet dan moeten
er heel duidelijke instructies zijn opdat iemand anders dit kan doen. Je moet dat wel goed afspreken.
Vraag in dat geval of iemand dat voor jou kan doen. Geef dat op eerdere clubavonden aan !!
Want je wilt natuurlijk dat alles er goed uitziet en mooi gepresenteerd wordt.

Humor, het vermogen om iets wat als grappig, amusant of geestig wordt ervaren aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen, meestal door te lachen. Humor kan ook een aanduiding zijn van de expressie van iets komisch of grappigs. Er
bestaan meerdere vormen van humor. Grappen zijn verhalen of vooropgezette situaties met een bedoelde humoristische of
geestige strekking. EN DAT IN EEN FOTO WEERGEVEN, SUCCES.

***Clubavond 15 september is dit punt ‘blijven hangen’.

1.

2.

Daarom: clubavond 6 oktober “de laatste kans”.
Wie krijgt de enig echte AFV Epe Parelkoek?

** Ben jij de maker van een van deze foto’s?
Herken jij deze uitsnede?
Toon dat op de clubavond van 6 oktober aan!
Dan is die AFV Epe Parelkoek voor jou !
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Toelichting, aandachtspunten clubprogramma:
‘Lang lopende opdracht’versus ‘Kort lopende opdracht’
‘Ketting Foto’
Kort lopende opdracht wil zeggen dat je beperkte tijd hebt om jouw fotobeeld(en) te maken. In
de ‘hoge hoed’ zit een grote verscheidenheid aan onderpen op een briefje die we zelf hebben bedacht.
Ga er snel mee aan de slag. Het is niet verboden om in je archief te zoeken. Maar recenter werk is
ook een idee! Die uitdaging van ‘het korte moment’. Stel het onderwerp is: ‘lamplicht’. Klinkt wat
schools, maar licht zie je het beste als het donker(der) is (geworden). Licht, van lampje tot kaarslicht.
Van verkeerslicht tot zaklantaarn. Spontane beelden, bedachte beelden. Een uurtje spelen met je
camera en je staat er versteld van wat je dan gedaan hebt. Spontane beelden, momenten. Nog wat
verfijnen, bewerken, etc. Klaar is je ‘kort lopende opdracht’. Dat wordt ‘shinen’ op de clubavond!
Voor de lang lopende opdracht heb je veel meer tijd. Tijd om ‘de diepte in te gaan’. Het onderwerp is HUMOR 2.0. Die 2.0 staat er
niet voor niks. Ga maar eens met wat mensen brainstormen wat humor is. Je krijgt de meest boeiende omschrijvingen. En ja… hoe
wordt dat allemaal in een fotobeeld gevangen?
Soms is het er ineens, onverwachts. Plotseling zie je die humor 2.0. Zomaar. Nou zomaar… omdat je in je hoofd heb zitten dat je
hiervoor foto’s wil maken, kijk je altijd toch wat extra. Onwillekeurig focus je op ‘situaties’. Je staat op ‘humor-scherp’. Wedden dat dit
helpt om die ene super foto te maken? Als de humor op straat ligt, waar moet je dan zijn? Of ga je iets in scene zetten? Geweldig. Niet
goed? Lekker opnieuw beginnen. Fotograferen was nog nooit zo leuk!

‘Ketting Foto’ De meest simpele uitleg is: jij maakt een foto. Je stuurt die op naar de volgende naam op de gekregen lijst. Die ziet
jouw foto, weet misschien helemaal niet wat het is. Of ziet iets heel herkenbaars. Maakt allemaal niet uit. Wat moet het clublid doen
die de foto toegestuurd kreeg? Die maakt een fotobeeld die op de een of andere manier geinspireerd is op de gekregen foto. Dat kan
heerlijk alle kanten opgaan. Jouw gemaakte foto stuur je weer door naar de volgende op de lijst. Nooit vertellen wat/waar het is!
Die gaat ook weer aan de slag. Later, als we alles achter elkaar op de ontknoping gaan zien, is het heel bijzonder wat voor wendingen
die fotoreeks heeft gekregen. Creativiteit ten top!
Jouw foto dus doorsturen naar de volgende persoon op de lijst, tegelijk stuur je jouw foto ook naar de cooordinator van de ‘Ketting
Foto’.

© Wim Geerts bmk

HERFST

WARME KLEUREN, HEERLIJKE GEUREN, INTERESSANTE VORMEN,
DE HERFST IS FOTOGENIEK – GA OP PAD, FOTOGRAFEER, DOEN.
IN HET NOVEMBERNUMMER MAKEN WE RUIMTE VOOR JOUW
HERFSTFOTO’S, STUUR ZE DUS OP EN WE GENIETEN MEE!
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CLUB / ACTIVITEITEN
november 2022

DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022
20.00 UUR KULTURHUS EGW EPE

O

PENING

NOVEMBER JUBILEUM
FOTO EXPOSITIE:

HET ABC maar dan anders…
• In ons novembernummer meer
aandacht voor deze expositie.
JUBILEA zijn momenten om ‘terug te kijken’.
100 Jaar Fotobond en 65 jaar Fotoclub AFV Epe hebben in die lange tijd heel wat
tentoonstellingen georganiseerd. Met schitterende herinneringen.
Waarom wil je eigenlijk exposeren, jouw foto’s aan anderen laten zien? Je bent lid van een fotoclub, en die club heeft in haar programma ‘exposeren’. Vrij werk of een thema. Hoe dan ook, dat
wordt uitzoeken en selecteren. Altijd een klus, maar tegelijk wel heel erg leuk!
Fotograferen doe je altijd alleen. Jouw visie geef je weer in kleur of zwart-wit. Altijd kiezen. Trots
ben je op extra geslaagde fotobeelden! Bedenk: “Jouw fotobeeld ‘leen’ je uit jouw omgeving, uit
wat je ziet”. Niemand kan door jouw ogen kijken als je fotografeert. Niemand kan weten wat er
zich afspeelt in jouw koppie als je die fotocompositie maakt. Als je dan jouw foto exposeert, daag
je de bezoeker van die foto-expositie uit om iets te vinden van jouw foto. Op jouw visie, op wat je
zag. Die bezoeker heeft grofweg twee mogelijkheden: ‘Wat een goeie foto zie ik of ik vind het
niks, doorlopen’. Prima.
Jij als fotograaf hebt dus vooraf een uitdaging voor de kiezen, ofwel onder je ontspanknop. Wat jij
exposeert is jouw kijk op de dingen, jouw overweging het zo te laten zien zoals het daar in die
tentoonstelling aan de muur hangt. Wat een heerlijke mogelijkheid biedt dus jouw fotoclub om
jouw foto’s zo te kunnen laten zien. Dat is ook een van de fijne dingen die Fotobond en fotoclub
jou bieden. Waar je zomaar aan mee mag doen!
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UIT ONZE RIJKE FOTOCLUBGESCHIEDENIS
TERUG IN DE TIJD, NAAR 50 JAAR FOTOCLUB AFV EPE
Uit het Fotonieuws van toen…..we schrijven 2007…..

Een halve eeuw A.F.V. “Epe” en ons Fotonieuws…
BLOED, ZWEET EN TRANEN.
Zo luidt de titel van het artikel van de heer E.G. Dijkhuizen, voorzitter, in het
Fotonieuws van december 1975.
“Hoewel het ‘clubwerk’ reeds is begonnen (wij kunnen niet spreken van een ‘fotoseizoen’, omdat we elke dag van het jaar goede foto’s kunnen maken) was er nog
geen gelegenheid het nieuwe bestuur te introduceren en het oude te bedanken.
Vooral wat dit laatste betreft gaat onze dank speciaal uit naar de oude voorzitter,
de heer E. Boeschoten, voor de vele jaren als bestuurslid, practisch van de oprichting af en de laatste jaren als voorzitter. Het nieuwe bestuur kan deze amateurfotograaf in hart en nieren niet beter eren dan hem een tentoonstelling aan te bieden in de Amphihal te Epe. Twee prominenten zullen dan eveneens hun werk
laten zien, nl. de vorige voorzitter, de heer F. Zandstra en ons erelid, de heer F.
Borgsteede. Het belooft iets zeer bijzonders te worden!
Uw voorzitter heeft zich de laatste tijd wel eens afgevraagd, of een fotoclub nog
bestaansrecht heeft. Iedereen bezit tegenwoordig wel een fototoestel en iedereen
maakt te hooi en te gras kiekjes. Vooral in de vacanties worden er millioenen gemaakt; dan staan we er met elkaar weer gekleurd op; soms wat scheef of zonder
hoofd, maar dat mag de ‘pret’ niet drukken. Na de vacantie heeft het apparaat
weer 50 weken rust.
Uit de leesbibliotheek haalde ik het boek: ‘Reisfotografie’ uit de Time-Life serie,
waarin met prachtige kleuren en zwart/wit foto’s wordt uiteen gezet, hoe men kan
werken aan een prachtige reisdocumentatie. Brengt men dan de jaren technische
ervaring mee alsmede gevoel voor aesthetica en juiste verhoudingen, dan is de
basis voor een prachtige documentaire aanwezig.
Tussen deze twee geschetste uitersten, de kiekjesmaker en de beroepsfotograaf
met zijn dure apparatuur neemt de fotoclub een aparte plaats in. Hierin zitten de
amateurs, die wat meer willen dan het gewone doorsneewerk, die zich aan elkaar
optrekken, elkaar becritiseren en elkaar over de dode punten heen helpen ensoms tot eigen verbazing- na enige tijd prestaties leveren, die men zelf niet voor
mogelijk heeft gehouden. Daarom blijft een fotoclub bestaansrecht houden en
daarom komen wij deze winter allemaal met nieuw werk, wordt er strijd geleverd
tussen de kleinbeeld en de 6x6 werkers en proberen we ieder een nieuw lid mee
te nemen; niet om de glorie van de club, maar om die nieuwe mensen de vreugde
van het zelf doen te laten beleven. Dit gaat dan wel onder het ‘motto’ dat boven
dit artikel staat!”
Is getekend E.G. Dijkhuizen

We hebben toen fotobanieren gemaakt met
foto’s van leden. Hier een 5-tal daarvan.
Van boven naar beneden:
o Dennis Dekker
o Jan Huttinga
o Ernst Hartwich (overleden)
o Hans Volker (overleden) ►
o Chris Wielsma (overleden) ►►
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In mijn boekenkast

staan ingebonden jaargangen van FOCUS
van lang geleden…

Mijn vader was een verwoed amateurfotograaf. Van hem heb ik alles over en van fotografie geleerd. Wat een voorrecht. Als klein jochie stond ik naast hem in de doka. Het
begin van de grote verwondering! Wat een heerlijke herinnering.
Ingebonden jaargangen van Focus uit ‘lang geleden’. Het is extra leuk in dit jubileumjaar,
100 jaar Fotobond en 65 jaar AFV Epe, terug te kijken in deze Focus-bladen van toen. In
het oktobernummer uit 1930 staat een verhaal over Fotoclub Zwolle. In onze afdeling
Transijssel was ‘vroeger’ de Zwolse club een heel actief lid van de B.N.A.F.V. Leuk om
hier te lezen dat de heer Keuzekamp in de prijzen viel. Van de overbekende fotozaak
Keuzekamp, die er nog steeds is! In deze FOCUS, onder de welhaast beroemde leiding
van Adriaan Boer, stonden altijd veel foto’s, ingezonden om opbouwend commentaar te
krijgen en natuurlijk foto’s van vele wedstrijden.
Heerlijk om te zien dat er eigenlijk ‘niets’ is veranderd. Technieken zijn in onze tijd
digitaal. Maar de passie om prachtige fotobeelden te maken is van alle tijden!
Wim Geerts

Zwolsche A.F.V.
De Z.A.F.V. hield 12 dezer een vergadering. Na
behandeling van het huish. gedeelte volgden de
wedstrijden vergrootingen en lantaarnplaatjes,
beide vrij onderwerp. De eerste prijs in den
eerstsgenoemde wedstrijd werd gewonnen door
den heer A. Meulenbelt, met een schitterende
pigmo-overdruk, voor den tweeden prijs behaalden de heer A.J. v. Aartsen met enige mooie sepia
vergrootingen en de heer Keuzekamp met een karakteristieke oudemannenkop, een gelijk aantal
punten, zoodat deze prijs den heer Van Aartsen
toeviel, omdat de heer Keuzekamp, als vakman,
niet voor bekroning in aanmerking kwam.
De wedstrijd lantaarnplaatjes werd gewonnen
door de heeren D. Bosman en A. Meulenbelt, als
eerste en tweede.
Op de vergadering die op 25 November gehouden
zal worden, hoopt de heer Keuzekamp de Photo
mirenta lamp te demonstreeren, in verband met
den foto-wedstrijd, uitgeschreven door de N.V.
Philips. Belangstellenden zullen gaarne geïntroduceerd worden.
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VAN TOEN NAAR NU
In diezelfde FOCUS een mooie mistfoto in het bos en daaronder een mistfoto, ook in
het bos. Gemaakt met mijn iPhone. Van puur analoog naar puur digitaal.
Van 1930 naar 2021, een kleine eeuw geleden !!

foto Wim Geerts bmk

Donderdag 15 september was Fotoclub AFV Epe te gast
bij Radio 794 in het programma Brunch. Een warm onthaal
in de Heerder studio in Villa Jacoba. Met een heel gezellig
interview over ’65 jaar Fotoclub’. En natuurlijk een
vooruitblik naar de expositie in november.
Jan Berends (l) en Linda Seinstra (r) verzorgen dit programma op een
geweldige manier. De moeite waard om af te stemmen op RADIO 794!

In onze Afdeling Transijssel kun je iedere maand mee doen voor de beste foto van de maand.
Ga naar de site van Transijssel ( www.transijssel.nl ) en zie hoe eenvoudig het is mee te doen en om
in te sturen. Wordt jouw foto dan aan het einde wel de BESTE JAARFOTO VAN TRANSIJSSEL?
ALS DAT GEEN UITDAGING IS….
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Foto Wim Geerts bmk

Donderdag 22 september 2022.
Een historische dag!
De Commissaris der Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, heeft zojuist het Officiële Predicaat , de Oorkonde,
uitgereikt aan Cora Sens, voorzitter van de 100-jarige Fotobond B.N.A.F.V., in het Fotomuseum in Den Haag.

DE FOTOBOND IS VANAF NU OFFICIEEL
DE ‘KONINKLIJKE FOTOBOND B.N.A.F.V.’
LEVE DE FOTOBOND!

Kijk voor meer informatie en filmverslag op www.fotobond.nl
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JE KRIJGT ER NOOIT GENOEG VAN…
CREATIEVE DIGITALE
FOTOGRAFIE
Auteur: Chris Gatcum Taal: Nederlands

Naast de technische aspecten van fotografie
zijn het juist de creatieve onderdelen die
ervoor zorgen dat je als fotograaf opvalt.

Uniek zijn, je eigen handschrift en draai vinden zijn erg waardevolle onderdelen. In het boek Creatieve digitale fotografie
worden 52 werkmethoden behandeld. Deze creatieve tips
dragen bij om jou als fotograaf te inspireren. Alle handelingen
kun je zelf op je eigen manier toepassen tijdens het fotograferen, zodat je altijd een unieke foto weet te maken. Op zoek
gaan naar creatieve composities zorgt niet alleen voor prachtige resultaten, maar is ook hartstikke leuk om te doen. Na
het lezen van dit boek wil je gewoon aan de slag!

Foto van
© Roely van Slochteren.
Een mooi voorbeeld van

‘We zien de dingen
niet zoals ze zijn,
we zien ze zoals
wij zijn’
Want dat is nu net precies wat deze foto ons
wil zeggen. Creatieve digitale fotografie wil bovengenoemd boek ons
‘leren’. Want door het
doen kom er achter wat
Jouw kwaliteiten zijn. En
die zijn vaak groter en
meer dan je denkt…
Met of zonder boek:
doen, opnieuw doen en
steeds weer ontdekken!
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26 letters van het alfabet was al een klus…
Maar wist je dat foto een woord is waar je ook nooit genoeg van
krijgt, en dit is nog maar een greep uit de (puzzel)mogelijkheden…

oto-impressie ∙fotoagentschap ∙fotoapparatuur
∙fotoarchiefjes ∙fotoautomaatje ∙fotobehangetje
∙fotobestandjes ∙fotobijschrift ∙fotobureautjes
∙fotocameraatje ∙fotochromische ∙fotocollagetje
∙fotocollecties ∙fotocommunitys ∙fotocompilatie
∙fotocompositie ∙fotodatabanken ∙fotodatabankje
∙fotodegradatie ∙fotodivisietje ∙fotodocentetje
∙fotodocumenten ∙fotodocumentje ∙fotodynamische ∙fotoelektrisch ∙fotoelektronen ∙fotoelementjes ∙fotoexpedities ∙fotoexposities ∙fotofirmaatjes ∙fotogalerietje ∙fotogalerijtje ∙fotogeniekeren ∙fotogenieksten ∙fotogetuigetje ∙fotogoniometer ∙fotografeerden ∙fotografenblik ∙fotografenpaar ∙fotografenstel ∙fotografenwerk ∙fotograferende ∙fotografietips ∙fotografietjes ∙fotografiewerk ∙fotogrammeters ∙fotogrammetjes ∙fotogrammetrie ∙fotogravuretje ∙fotohandelaars ∙fotohandelaren ∙fotohandeltjes ∙fotoheliograaf
∙fotohistoricae ∙fotohistoricas ∙fotohistoricus ∙fotojournalist ∙fotokabinetjes
∙fotokabinetten ∙fotokanonnetje ∙fotokathodetje ∙fotokoeriertje ∙fotokoffertjes
∙fotokopieerden ∙fotokopierende ∙fotokritiekjes ∙fotokunstenaar ∙fotoleraartjes
∙fotoleraresjes ∙fotoleraressen ∙fotomaterialen ∙fotomatonnetje ∙fotomechanisch ∙fotometeoortje ∙fotometreerden ∙fotometrerende ∙fotometrietjes ∙fotomobieltjes ∙fotomodelletje ∙fotomontagetje ∙fotomuseumpjes ∙fotonegatiefst
∙fotonegatieven ∙fotonegatiever ∙fotoobservatie ∙fotoopnametjes ∙fotopaginaatje ∙fotopersbureau ∙fotopioniertje ∙fotoportrettenfotopostzegels ∙fotoprintertje ∙fotorapportagefotoreactietje ∙fotorecensente ∙fotoreceptoren ∙fotoredacteurs ∙fotoredactrice ∙fotoreportages ∙fotoresoluties ∙fotorespiratiefotoresultaten ∙fotoromannetje ∙fotosafarietje ∙fotoschilderij ∙fotoschooltjes ∙fotosectortjes ∙fotosensitiefs ∙fotosensitieve ∙fotosessietjes ∙fotoshoppenden ∙fotospeurtochtfotostenciltje ∙fotosysteempje ∙fototechnische ∙fototheodoliet ∙fototherapieen ∙fototoestellen ∙fototransistor ∙fototypografie ∙fotovakscholen ∙fotoverkenners ∙fotoverkenning ∙fotoverklaring ∙fotoverkoopjes ∙fotovliegertje
∙fotovliegsters ∙fotovoltaïsche ∙fotowinkeltjes ∙fotoworkshopje ∙fotozetmachine
∙fotozetseltjes ∙fotozetstertje ∙fotozettertjes

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

65 JAAR AFV EPE

september 2022

10

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

65 JAAR AFV EPE

september 2022

11

