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Expositie in oktober en november

A G E N D A 
Zaterdag 7 april:

Fotoclubuitstapje naar Westerwolde/Bourtange
Maandag 9 april:

Kettingfoto (groep 2) presentatie
Foto’s uit digitale map bespreken.
Update expositie in Kielzog

Maandag 14 mei:
Resultaten fotoclubuitstapje
Update expositie in Kielzog.

FOTOCLUB
NOORDERLICHT

Dit jaar, om precies te zijn op 2 oktober 2018, be-
staat de Fotoclub 50 jaar Dit willen we natuurlijk
niet ongemerkt voorbij laten gaan. We treden naar
buiten met een expositie in Het Kielzog in Hooge-
zand. We kunnen daar beschikken over een
prachtige ruimte (misschien 2 ruimtes). 
Zoals de foto hiernaast laat zien is dit ook een
beetje de opzet zoals wij het zien. Lijsten vanaf
40x50 cm en dan in verschillende maten en kwa-
liteiten.Dit geeft een mooi speels geheel.
De plaatselijke regionale kranten willen meewer-
ken en denken aan 3 publikaties, t.w. mei, juli. sep-
tember. De opening van de expositie vindt plaats
op zaterdag 13 oktober om 15.00 uur en geschiedt
door de wethouder van cultuur van Midden-Gro-
ningen Eric Drenth.
Het is de bedoeling dat de bevolking ook kan mee-
doen met een fotowedstrijd. 
Drie van de ingezonden foto’s worden bij de ope-
ning, door de wethouder van cultuur, gekwalifi-
ceerd met 1e, 2e en 3e prijs. De jurering geschied
door de leden van de club in de maand september.
En de winnaar wordt tijdens de opening van de ex-
positie bekend gemaakt.

REMINDER LEZING KARS TUINDER 
woensdag 11 april a.s.

Voor alle fotobondleden provincie Groningen:
Graag willen wij u allen nog even herinneren aan
een lezing georganiseerd door FaCTGroningen
op woe 11 april 20.00 in De Stroming te Gronin-
gen van Kars Tuinder. Zaal open v.a. 19.30 uur.



De pen is aan mij doorgegeven.

Ik ben wel niet z'n schrijver, maar ik heb toch maar wat aan 
het papier toevertrouwd.

Mijn naam is Wiebo Zoethout.
Na mijn schooltijd ben ik aan het werk gegaan bij de NKF
(Nederlandse kabel fabriek te Alblasserdam )

Daarna ben ik na enkele jaren en mijn diensttijd bij de
luchtmacht , naar de zuivelindustrie  overgestapt .mijn op-
leiding was electro techniek en daar ik heb tot 10 jaar ge-
leden in gewerkt.

Dit was bij de vroegere Domo en later heette dit uiteindelijk
Friesland Campina.
Daar heb ik als chef electro de meeste  jaren gewerkt.

Mijn interesse in fotograferen heb ik van een collega in Al-
blasserdam .

En tot op heden fotografeer nog steeds met heel veel ple-
zier.
In die begintijd had ik ook een eigen donkere kamer, zodat
ik zelf mijn foto's kon ontwikkelen. Dat was een leuke tijd.
Nu in het digitale tijdperk is er veel veranderd.Je kunt ge-
makkelijk  opnames maken , maar ook weer weg doen.
Dit was anders met een fotorolletje .
Ik probeer soms toch wat meer uit dit nieuwe fototijdperk
te halen, maar doordat ik niet
zo'n  computerfurtioos  ben , valt dit niet altijd mee.
Verder interesseer ik me het meest voor landschap en
macro fotografie.
Via de fotoclub probeer ik me hierin door tips en commen-
taren  te verbeteren.
Zo kan ik mezelf nog wat verbeteren en nog vele jaren
prettig wat opnames  maken.
Ik heb nu wel genoeg over  mijzelf verteld en wil de pen
doorgeven  aan iemand anders.

De keuze is daarbij gevallen op Yvonne Brands

Ik geef de pen aan:

Deze maand:
Wiebo Zoethout

Kunst op Stee gestrand.
Hoe Fotoclub Noorderlicht uiteindelijk niet deelneemt aan een
belangwekkend project. Het proces waarbij communicatie, als
altijd, de spelbreker is.

2 april:
Het bestuur besluit de activiteiten ter voorbereiding aan de presen-
tatie in de grote zaal in De Klabbe te beëindigen. Er is vóór de
deadline aangegeven dat de fotoclub zou meedoen. Bert zal de
leden via een mail informeren en hij zal ook Ineke Kuiper op de
hoogte brengen van het besluit.

30 maart
“Goedemorgen Bert, 
Fijn dat u het artikel interessant vond. Inderdaad heb ik contact
gehad met twee verschillende personen over het plaatsen van een
activiteit. Toen ik echter geen informatie ontving, ben ik daar op-
nieuw telefonisch achteraan gegaan. Eerlijk gezegd heb ik geen
idee waarom de informatie niet geplaatst is, want ik heb het uitein-
delijk wel in mijn mailbox staan. Misschien kwam dit inderdaad te
laat. Dit moet een misverstand zijn geweest, want ik wilde de infor-
matie graag ontvangen en plaatsen. Mijn excuses. We kunnen er-
voor zorgen dat deze activiteit nog op de website komt te staan, is

dat nog een idee? Zo ja, stuur ik de mail door naar mijn collega. Ik
zie uw reactie graag tegemoet. 
Met vriendelijke groet,
Ineke Kuiper. www.bijvrijdag.nl “

29 maart
“Geachte mevrouw Kuiper,
Met interesse heb ik uw artikel gelezen en bekeken. Er zijn heel
wat instellingen met een mooi programma vermeld. Het verbaast
me enigszins dat Fotoclub Noorderlicht niet is te vinden tussen het
ruime aanbod. We hebben een aantal voorbereidingen getroffen
om op 18 april een ruimte klaar te maken voor een mooi pro-
gramma rond fotografie. Klopt het als ik denk dat er sprake is van
een groot misverstand? Ik heb wél vandaag uw mail ontvangen op
secretaris@fotoclubnoorderlicht.nl . Kan het zijn dat u geen infor-
matie heeft gekregen, of te laat? Ik wil graag weten wat er is ge-
beurd. Misschien is er nog een herstelactie mogelijk of is iets aan
uw aandacht ontschoten? Graag uw reactie. Ook bij ons kan na-
tuurlijk iets fout gegaan zijn.
Met vriendelijke groet,
Bert Meijer. www.fotoclubnoorderlicht.nl “

27 maart
Naast het bestuur hebben Jaap, Gert, Wiebo, Wim, Hans en Jen-
neke toegezegd te helpen bij de organisatie en uitvoering van
‘Kunst op Stee’ op 18 april.

20 maart
Bert vraagt via een mail hulp bij de leden om de activiteiten rond 
‘Kunst op Stee’ te helpen opzetten; foto’s, ideeën, aanwezigheid
…

12 maart
Bertus legt tijdens de clubavond uit wat ‘Kunst op Stee’, de culturele
actiemaand voor ouderen inhoudt. Hij peilt of er interesse is om
deel te nemen aan het circuit van instellingen die hun deuren ope-
nen voor deze specifieke groep.

15 januari
Eerste berichtgeving van Vrijdag over de planning van ‘Kunst op
Stee’ op hun website.



Clubuitje 
Fotoclub Noorderlicht 
Op 7 April 2018 houden wij ons jaarlijks foto uit-
stapje. Dit jaar starten we in Bourtange waar wij
vanaf 10:00 verzamelen in ’t Oal Kroegie mark-
plein 8. Onder het genot van een bak koffie en de
gebruikelijke lekker stuk gebak wordt de dag nog
even in het kort doorgenomen door de organisa-
toren Flip en Bertus.

Nadat er genoeg energie en inspiratie is opgedaan
blijven we de ochtend in en om bourtange. Wij
hebben hier een route uitgezet die de moeite meer
dan waard is. Dus mis dit niet, zie bijgevoegde
kaartje. 

Het rondje Bourtange is ongeveer 1,85 Km. Wij
verblijven tot omstreeks 13:00 uur in en rond Bour-
tange waarna wij naar een naartuurpark van
Staatsbosbeheer vertrekken in de buurt van Ter
Borg. Wij zullen zo tegen 13:30 aankomen op de
parkeerplaats waar tevens de gelegenheid is om
de zelf meegebrachte lunch te nuttigen. Flip en
Bertus hebben hier een rondgang gemaakt vol-
gens onderstaande kaartje maar iedereen is na-
tuurlijk vrij om te gaan en te staan in dit gebied.
Het rondje op de kaart is ongeveer 2.4 Km

Ergens tussen 15:00 en 15:30 verzamelen we
weer op de parkeerplaats om onze geschoten ma-
teriaal thuis verder uit te werken. Om je zo opti-
maal te kunnen voorbereiden op deze dag hebben
wij van beide situaties in  “The Photographer
Ephemeris” een beeld bijgevoegd waar de zon
zich bevind op het moment wij daar aanwezig zijn.
De zon zit op de lijn tussen de licht blauwe en don-
ker blauwe lijnen in.
Net als andere jaren maken wij er weer een gezel-
lige dag van om naar uit te kijken.

Namens de organisatie comité
Flip Kiewiet & Bertus Kamps 


