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GELUKKIG  NIEUWJAAR  👍 

Annie van Rees 

Wat een knal! En wat een geschitter! Het nieuwe jaar is ingeluid! 

Onderstaande foto’s kwamen voorbij in de Fotogein Signal groep naast natuurlijk ‘gewoon’ goede 

wensen in tekst; voor meer info en het filmpje van Yolanda: kijk in Signal! 
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Cees wenst ons een 

gelukkig en fotorijk nieuw 

jaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 2022 hebben we mooie herinneringen zoals we ook zagen in onze Signal groep; een random 

greep hieruit: 

 

 

 

 

Foto van Eric, bewerkt 

door Ton. Commentaar 

van Henk: uhhh, ben blij 

dat ik weet waar ik naar 

kijk…. 
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Helaas gaf 2022 ook minder mooie herinneringen, wellicht wel met mooie foto’s – zie mijn eerdere 

artikeltje Zijn foto’s leuk? Dat ging over oorlogsfotograaf Eddy van Wessel; en helaas was ook dit jaar 

een hele bijlage in de krant gewijd aan zijn foto’s. Mooie foto’s en fijn dat Trouw daar een heel katern 

voor over heeft, maar het blijft een 

verschrikkelijk onderwerp. Al geeft de foto van 

een steppend kind voor de kapot geschoten 

flats dan wel weer hoop. 

 

Over hoop 

gesproken: in mijn 

tuin komen de 

sneeuwklokjes al 

weer uit! 

 

 

Conclusie: pak je jas en je camera en maak DE foto van 2023!  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

Datum Locatie Wat te doen 
Gespreksleider 

/ moderator 

Januari 2023 

ma 16 jan de Partner Selectie Foto van het jaar 2022 + Inlijsten voor de Bibliotheek 
Wedcie / 
Ad/Michel 

za 21 jan Bibliotheek 
Foto's ophangen in de Tweede Verdieping, om 16:00 uur opening 
expositie Bibliotheek 

Ad/Michel 

ma 23 jan Online Multiavond: Uitdagingen, vrij werk (max 3 foto's of één Sv5) team Ton 

ma 30 jan de Partner Spreker???? Aryan John 

Februari 

ma 6 feb Online 
Multiavond: Thema "Bijna", Eerste foto's voor DE KOM, Associaties 
met het werk van Aryan 

  

ma 13 feb de Partner 
10 minuten van: John Roeleven 
Afgedrukt werk (bij hoge uitzondering digitaal), (max 3 foto's of één 
Sv5) 

team Henk 

 

 

  

https://www.eddyvanwessel.com/Ukraine/Ukraine.htm
https://www.eddyvanwessel.com/Ukraine/Ukraine.htm
https://www.eddyvanwessel.com/Ukraine/Ukraine.htm
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EXPOSITIES  

Het wordt druk met exposities:  

Jan Donders exposeert in Museum De Warsenhoeck tot en met 16 april. Expo ‘IJs op de Lek’ 

Ad Witte exposeert nog tot 14 januari bij KunstGein Podium. Snel zijn dus. 

3 leden van Fotogein (Lia Hoogveld, Cees Snel, Jan Donders) doen mee aan de expositie ‘10 jaar DE 

KOM’ in de foyer van DE KOM. Nog de komende maanden te zien. 

Een nieuwe expositie ‘Light and Wood’ in KunstGein Podium, waar Marijke van Overbeek aan 

deelneemt, samen met Carol Olerud (oud-lid van Fotogein) en Rob Jan Derks. Zie poster hieronder. 

De opening is op vrijdag 20 januari, 16:00 uur, door wethouder John van Engelen. 

Op zaterdag 21 januari, 16:00 uur, wordt de expositie van Fotogein in de bibliotheek ‘De tweede 

verdieping’ geopend. Zie poster hieronder. 

En dan volgt in mei de reguliere expositie van Fotogein in DE KOM. 

 

 

Uiteraard is ieder uitgenodigd bij de opening van deze exposities. 
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HAIKU VAN MAARTEN DE KONING  

 

 

 

 

Afstand is bedrog 

groot wordt klein in de verte 

is klein ook bedrog?  

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSEN  

E-mail adres Functie Huidige ontvanger(s) 

redactie@fotogein.nl  Alle verhalen voor De Oculair kunnen 

hier naartoe gestuurd worden 

Jan Donders, Annie van Rees 

bestuur@fotogein.nl  Naar alle bestuursleden Henk Post, Willibrord van Raaij, Edwin 

Slaghekke, Eric de Wit 

penningmeester@fotogein.nl  Naar de penningmeester Edwin Slaghekke 

secretaris@fotogein.nl  Naar de secretaris Willibrord van Raaij 

wedstrijd@fotogein.nl  De leden van de wedstrijdcommissie  Kas Maessen, Gerard Janssen, Erik 

Hendriksen 

foto@fotogein.nl  Inzenden foto’s voor digitale 

presentaties.. 

John Roeleven, Jan Donders, Michel 

Timmermans 

webmaster@fotogein.nl  Alles betreffende de website John Roeleven, Jan Donders 

expositie@fotogein.nl De expositie commissie Ad Witte, Michel Timmermans 

programma@fotogein.nl De programmacommissie John Roeleven, Henk Post 

 

Jouw bijdrage in De Oculair? 

De redactie is nog steeds benieuwd naar je persoonlijke foto, 

met een kort verhaaltje daarbij. 

Of maak een Haiku gedicht bij een van je foto’s. 

Een gedicht, met ‘foto’ of  ‘licht’ als onderwerp. Maak er zelf een 

of geef de redactie een tip naar het gedicht van een ander. 
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