www.close-upsint-niklaas.be

.

www.close-upsint-niklaas.be

tin

lo

Afgiftekantoor: 9100 Sint-Niklaas 1
Oplage: 70 exemplaren

P508.178

.c
w
w
w

kl
ni

be
s.
a
a

s
up
se

V.Z.W.

INFORMATIEF TIJDSCHRIFT
Verschijnt 5x per jaar : Feb.- Mei - Aug.- Okt.- Dec.
Verantwoordelijke uitgever voor
Kon.Close-Up v.z.w.:
Walter Vermeulen
Ropheide 15
9100 Sint-Niklaas
0486 91 09 48
walter_vermeulen@telenet.be

©wv - oktober - november 2019

2.
www.close-upsint-niklaas.be

MEER DAN 60 JAAR HET



NIEUWBOUW



RUWBOUW



RENOVATIE



KARWEIEN



PROJECTBEHEER
Pastoor De Meerleerstraat 24a
9100 Sint-Niklaas

Tel. 03 - 776.65.95

Gsm. 0475 - 68.38.95

Fax. 03 - 766.29.53
info@etabo.be
www.etabo.be
©wv - oktober - november 2019

www.close-upsint-niklaas.be

3.

Voorpagina

1.

Vervolg ...

24.

Etabo bouwonderneming

2.

Vervolg ...

25.

Inhoud

3.

Vervolg ...

26.

Labelle Home Decorating

4.

Vervolg ...

27.

Tifre totaalconcept

5.

Videoclub op bezoek

28.

Gino’s Schilderwerken

6.

Vervolg ...

29.

De Rijcke gebroeders

7.

Tips vakantievideo’s

30.

Woord van de voorzitter

8.

Vervolg ...

31.

Vervolg...

9.

Vervolg ...

32.

Don’t Forget !

10.

Demodag 22 september

33.

Fotografiebeurs

11.

Filmclub Heist-op-den-Berg
op bezoek

34.

Irma De Moor op bezoek

12.

Vervolg ...

35.

Vervolg ...

13.

Making off “Het Zwembad”

36.

Verslag(je) Digirama

14.

Fotosalon aankondigingen

37.

Vervolg ...

15.

Fotosalon aankondigingen

38.

Close-Up is aangesloten bij…

16.

Fotosalon aankondigingen

39.

Maandprogramma november

17.

Fotosalon aankondigingen

40.

Maandprogramma december

18.

Paelinck Schilderwerken

41.

Maandprogramma januari

19.

Van De Voorde

42.

Organigram

20.

Art Nouveau

43.

Onze jarige leden...

21.

Art Nouveau kalender

44.

Om te onthouden...

22.

Kwik Kopie Service

45.

Paddestoelen fotgraferen

23.

Gala affiche 2019

46.

©wv - oktober - november 2019

4.
www.close-upsint-niklaas.be

Dommelstraat 140 - 9250 Waasmunster-Sombeke
Tel. 052 46 02 94 - Fax. 052 22 69 52
www.tapijtenlabelle.com
Open:
Maandag tot vrijdag doorlopend van 8 tot 18u.
Zaterdag doorlopend van 8 tot 17.30u.
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INDUSTRIEPARK-WEST 60, 9100 SINT-NIKLAAS
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Alle Schilderwerken
Gino Van Roeyen

Behangwerken
Vloerbekleding

Kleemstraat 45 - 9111 Belsele
Tel. 03- 772 57 79 - GSM 0486- 16 80 81
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De Rycke Gebroeders

n.v.

Beton– en Bouwmaterialen

Vesten 57 - 59 - 9120 Beveren-Waas
B.T.W. BE-0416.668.547

*

www.derycke.be

Bureel 03 750 99 20
Fax 03 750 99 26
info@derycke.be
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van de
Voorzitter
oktober 2019

Beste Close-Uppers
We zijn alweer een nieuw club jaar gestart, en dit in de richting 60 jaar Close-Up, wie had
dat ooit gedacht?
Ik hoop dat iedereen het erover eens is dat 60 jaar Close-Up iets speciaals moet worden.
We zijn ons jubileumjaar alvast met iets bijzonders gestart: het is namelijk de eerste keer
dat er bij Close-Up een open deur is georganiseerd.
Er werd ook voor de eerste keer een 5-delige lessenreeks voor video en digiporama georganiseerd door Marc Vercauteren, die heel wat leden met succes en veel enthousiasme
volgden.
De reeks werd goed voorbereid en iedereen kreeg dezelfde foto's en filmbeelden om er samen een digireeks en videofilm van te maken, voorzien van aangepaste muziek en voiceover. We leerden bijvoorbeeld ook hoe we een titel in beweging en 3D moeten maken of
hoe je beeld in beeld krijgt en we hebben een pak bijgeleerd over de ongelooflijk vele mogelijkheden van de Pinnacle studio 22 en 23 Ultimate. De afwezigen hebben weer een
unieke kans gemist!
Op 16 september hadden we onze jaarlijkse AV wedstrijd. Ook dit jaar waren er niet minder dan 14 AV producties, waaronder enkele nieuwkomers. We mogen wel degelijk spreken van een succes, want alle reeksen waren zeer goed verzorgd.
Er was goede tot zeer goede en prachtige fotografie, aangepaste muziek en de meeste AV
producties waren voorzien van goede commentaar.
Er is wel een werkpunt naar boven gekomen hierdoor, namelijk dat de klankweergave niet
goed was. Het probleem lag alvast niet bij de geluidsinstallatie of het lokaal, dus tijdens
een van de volgende vergaderingen zullen we uitzoeken waar het wel fout liep. Iedereen
verdient namelijk een vlekloze projectie van zijn AV productie.
De jury heeft zich uiteraard niet laten beïnvloeden door dit technisch probleem. De AV producties waren op zich sterk genoeg en dat zien we dan ook aan de behaalde uitslagen:
- "Wiegala" van Firmin Van Puyvelde is bekroond met Goud +
- Eddy Roose behaalde zowel met "Priorat" als met "Zo mooi kan een supermarkt zijn"
Goud
- "Naar een verre maar in een mooie droom", eveneens van Eddy Roose, en “China
Light” van Jozef Peelman zijn dan weer goed voor Zilver
Ik wens al de deelnemers een dikke en welverdiende proficiat voor hun geleverde werk en
een extra proficiat aan de laureaten van deze AV clubwedstrijd.
Zie verder in dit tijdschrift het wedstrijdverslag van Pascale.
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Bij de Benevisie 2019 behaalden onze fotografen Eddy Roose, Mark D'Hanens en Nicole
Buyl een aanvaarding voor hun foto's en Nicole werd zelfs bekroond. Proficiat aan onze
fotografen!
Op zondag 3 november trekken we met een groepje Close-Uppers naar Dordrecht. Het is
voor de eerste keer dat de filmvideoclub SGD uit Dordrecht het Club-Interland festival organiseert, zij hebben deze taak overgenomen van de filmclub Lumière uit Eindhoven. Een
7-tal films zullen er de kleuren van Close-Up verdedigen, ik ben er zeker van dat het weer
een toffe dag wordt!
Beste Close-Uppers, stilaan gaan we naar de hoogdagen van ons clubleven: De 48ste Gala
en onze 10de fototentoonstelling. Dat wil zeggen dat we een zeer drukke tijd tegemoet
gaan met voorbereidingen voor het Gala, foto's sorteren en inkaderen, films en AV reeksen
nakijken, enz.
Er moet ook reclame gemaakt worden voor de galavoorstellingen en de fototentoonstelling
door zo veel mogelijk familie, vrienden en kennissen aan te spreken. Zonder inspanningen
van iedereen krijgen we de zaal niet vol en hebben we geen bezoekers voor ons fotosalon.
Als iedereen zijn steentje bijdraagt, wordt het ongetwijfeld een succes.
Denk ook aan het ophalen van advertenties voor het programmaboekje Gala. Ik weet dat
het niet altijd gemakkelijk is, maar denk eraan: "wie niet waagt, niet wint".
Advertenties voor het galaboekje kunnen bezorgd worden aan onze secretaris, deze moeten ten laatste op de clubavond van 17 november 2019 binnen zijn. Alvast bedankt om
hiermee rekening te houden.
Er is één gouden regel: allen samen op de eerste plaats zoveel mogelijk publiciteit maken voor alle activiteiten in onze eigen Koninklijke Video, Foto en Digiclub Close-Up
Sint-Niklaas vzw.
Ik weet, het is een lange naam, maar het is een club. En we maken er samen het beste van.
Ik en mijn vrouwtje zijn er elke maandag, het is tof om samen met u onze mooie hobby in
een gezellige sfeer te beleven.
Tot op de clubavonden!

Uw Voorzitter
Etienne

Verslag UNICA 2019 Zeist Nederland in ons volgend tijdschrift.
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Fotografiebeurs
Reeds twintig jaar de beurs in België voor fotografie. Vroeger in het Alpheusdal
daarna in het Schijnpoort nu in Antwerp Expo, het Congrescentrum ICC te Gent
en de Grenslandhallen te Hasselt. Zowel voor professionele fotografen als
hobbyisten.
Digitale en analoge fotografie, lenzen, fototoestellen, projectoren, doka's, statieven,
antieke toestellen, oude foto's,
materiaal uit falingen, magazines, boeken, ...
NIEUW en OCCASIE ...
De fotografiebeurs vindt steeds samen plaats
met de Micro Mega Markt. Twee beurzen onder één dak gezamenlijke ingang.
U kan de Fotografiebeurs bezoeken van 10

29/09/2019, Beurshalle Brugge
(Beursplein)

06/10/2019, Grenslandhallen Hasselt
(Gouverneur Verwilghensingel)

03/11/2019, Kortrijk XPO
(Doorniksesteenweg 216)

24/11/2019, Antwerp Expo
(Jan Van Rijswijcklaan 191

01/12/2019, ICC Gent
(Van Rijselberghedreef 2 - Citadelpark)

15/12/2019, Thermae Palace Oostende
(Koningin Astridlaan 7)
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Op 09/05 bracht Irma de Moor, lid van de Beverse, een bezoekje aan Close-Up. Irma is
een doorwinterde cineaste en wereldreizigster. Ze is zeker geen onbekende voor velen van
ons. Voor deze avond had ze 6 films mee, stuk voor stuk pareltjes. Zij is gespecialiseerd in
documentaire films die op een heel eigen wijze gebracht werden.
“Alaska”. De 49ste staat van de VS en 52 maal groter dan België. Alaska werd in 1867
door de VS van Rusland gekocht voor slechts 7,2 miljoen $ omdat Rusland dacht dat het
land weinig waard was. Alaska is een schiereiland omringd door de Grote Oceaan, de Beringzee en de Noordelijke IJszee. De bodem herbergt aardolie en andere natuurlijke hulpbronnen. Goudzoekers en avonturiers kwamen hun geluk zoeken. De huidige bewoners zijn
indianen, Aleoeten en 2 groepen Eskimo’s, de Flingit en de Haide. Zij leven hoofdzakelijk
van de visvangst en de olie industrie. Alaska is een land van eeuwige sneeuw, gletsjers,
bizons, beren, pelsrobben en zeeotters.
“Cuba”. De republiek Cuba is een land bestaande uit een eiland in de Caribbean. Het eiland van Che Guevara en Fidel Castro. Sinds de revolutie van 1959 is het officieel een
communistische staat, en wordt sinds april 2018 bestuurd door Miguel Diaz-Canel. Irma
verfilmde de geschiedenis van Cuba op haar eigen wijze. Van suikerriet tot rum, Havana
sigaren, hun levendige salsa en rumba muziek, het bruisende nachtleven ten tijde van de
jaren 50 met de Amerikaanse glitter en glamour. In het straatbeeld nog steeds de vele
veelkleurige Amerikaanse Oldtimers. Dit is Cuba ten voeten uit.
“Inca”. Irma is niet bang van een uitdaging en ging met een goede sportieve basisconditie
naar Camino Inca (Zuid Peru). Startplaats was het dorp Aguas Calientes, gelegen bij de
rivier aan de voet van Machu Picchu, en alleen bereikbaar met de trein. Vergezeld van gidsen, een kok en dragers voor de tenten, het eten en drinken, ging de trektocht richting
Machu Picchu. Ze vertrokken op een hoogte van 2.400m langs smalle, soms glibberige paden tot de 1ste stopplaats. Daar werden ze verwelkomd door de dragers en de kok die alle
tenten reeds hadden opgezet. De volgende dag trokken ze verder naar 4.000m hoogte
waar de ijle lucht velen naar adem deed snakken. Dit was echter snel vergeten bij het zien
van Machu Picchu, die stad die nooit is ontdekt door de Spanjaarden en dat een Inca imperium heeft dat groter is dan het Romeinse rijk.
“IJsland”. Paradijs tussen water en vuur, gelegen juist onder de pookcirkel. Het is een eiland getekend door een lang vulkaan verleden en heeft daarom nog werkende gasbronnen,
warmwaterbronnen en geisers. Tientallen watervallen liggen over het land verspreid waarvan de gouden waterval met 2 trappen de bekendste is. Zwarte basalt (afgekoelde lava)
kolommen tekenen het landschap. IJsland is ook bekend om zijn IJslandse pony’s en wol
van de vele schapen. Mooi zijn de veelkleurige papegaaiduikers, zeekoeten en de Noorse
sternen. Voornaamste bron van inkomsten voor de bevolking zijn de visvangst en het toerisme.
“Patagonië”. Het strekt zich uit over zowel Chili als Argentinië. Vuurland, het zuidelijke
gebied behoort volgens sommigen ook tot Patagonië. Het heeft een woeste natuur en geeft
een grillig gevoel alsof je op het einde van de wereld bent. We vinden hier pinguïns, zeeolifanten van wel 33 ton, en de Zads walvis van Antarctica. De Perito Morenogletsjer ligt in
het Nationaal Park Los Glaciares in het Zuiden van Argentinië. Het is één van de 48 gletsjers die gevoed worden door het Zuid-Patagonische IJsveld, ‘s werelds op 2 na grootste
zoetwater reserve. De gletsjer eindigt in een fjord waar het ijs 60m dik en 5km breed is.
Per dag schuift de ijsmassa 1 tot 2 meter verder. Dit kan waargenomen worden door het
gekraak van de over elkaar schuivende ijsbrokken enerzijds, en anderzijds op het afbreken
van grote ijsbrokken die dan met veel lawaai in het Argentino meer vallen.
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Hawaï”. Een eilandengroep in de Stille Oceaan, uit de zee geboren, met als hoofdstad
Honolulu. Het is de 50ste staat van de VS. De eilanden zijn allemaal van vulkanische oorsprong en liggen in het Polynesische deel van de Grote Oceaan. Het is gekend voor
strand en watersporten, maar heeft zoveel meer te bieden. Het eiland Kauai is het op 3
na grootste eiland uit de groep, en staat ook bekend als “Garden Isle”. Een prachtig eiland dat uit de zee is opgerezen. In de jungle en moerassen vinden we een weelde aan
planten, bloemen, vogels, adembenemende Secrets watervallen, zeeschildpadden en dolfijnen. We kregen spectaculaire beelden van de actieve vulkaan te zien waarbij Irma op
eigen risico tot bij de vloeibare vulkaan beelden maakte.
Irma heeft ons een prachtige avond bezorgd. De aanwezigen hebben genoten, de afwezigen hebben iets gemist.
Verslag Marc Vercauteren

Mag er eens gelachen worden …
Onuitvoerbaar
Twee gezworen vrijgezellen zitten te praten. De conversatie verschuift
van politiek naar koken.




Een kookboek? Daar heb je niks aan. Ik heb er eens een gekocht,
maar ik kon er werkelijk niks mee beginnen.
Was het niet duidelijk?
Dat niet, maar alle recepten begonnen op de zelfde manier: ‘Neem een
schone kom’.
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Maandag 16 september was het weer zover. De clubwedstrijd DIGIRAMA 2019 met
14 reeksen van 9 deelnemers was zeker succes.
Deze wedstrijd werd gejureerd door Paul Van Nylen, voorzitter ACINA uit Mortsel
samen met François de Meyer, voorzitter SFNK en Lus Joosten, ondervoorzitter JEP
Deurne.
Als toeschouwer kon ik enkel en alleen vaststellen dat de jury hier een zware kluif
aan gehad heeft om dit naar eer en geweten te beoordelen. Gelukkig hadden ze de
reeksen al op voorhand gezien zodat de eindbeslissing niet enkel op deze avond
diende genomen te worden. Elke toeschouwer heeft wel een of andere reeks die
hem of haar meer aanspreekt maar, zeker wat betreft de top drie, lag de uitslag in
de lijn van mijn persoonlijke beoordeling.
De makers hadden allen hun best gedaan om kwalitatieve reeksen te maken zowel
naar fotografie, montage en muziek. Sommige reeksen hadden een vrij apart onderwerp en een speciale invalshoek, ze kunnen anderen maar inspireren om de wereld ook zo eens te bekijken. Door de diverse onderwerpen was het een zeer gevarieerde, prachtige avond die zo voorbij was.
Mag ik zeker alle deelnemers proficiat wensen met hun behaald resultaat.
Tot volgend jaar met een nieuwe lading reeksen die alleen maar in kwaliteit kunnen
toenemen.
Verslag Walter Vermeulen

Mag er eens gelachen worden …
Een automobilist stopte in een zijstraat om een tukje te doen.
Terwijl hij zich ontspande en zijn ogen sloot tikte een jogger op
zijn ruit en vroeg hoe laat het was. Slaperig meldde hij dat het
8 uur was. Eindelijk viel hij in slaap, maar hij werd al gauw gewekt door een andere jogger die op zijn ruit tikte en om de tijd
vroeg. Hij vertelde de jogger dat het 8u30 was. Zo kreeg hij
niet veel slaap, dus schreef hij een briefje en klemde dat duidelijk zichtbaar in zijn zijruit. Er stond op: “Ik weet niet hoe laat
het is”. Hij was nu echt aan slaap toe. Enkele minuten later verscheen er al weer een jogger en begon op zijn raampje te tikken.
“Het is kwart voor negen, meneer”, riep hij.
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N.A.B 2.0
Nederlandstalige Amateurcineasten van
België

Breedbeeld 5011
Fotografie - Film - Mediakunst

O.V.U. 063
Oost-Vlaamse Unie van Fotografie vzw

K.A.V.F. 052
Koninklijke Antwerpse Verbroedering
van Fotokringen vzw

F.g.A. 07
Fotogroep Antwerpen v.z.w.

Onze clubavond is elke maandagavond,
afwisselend digi/foto met video,
behalve in juli, augustus en op feestdagen.







Aanvang om 20.00u.

Lokaal open om 19.30u.

Zie onze kalenderprogramma op
www.close-upsint-niklaas.be
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ZONDAG

INTERLAND
In DORDRECHT

03-11

DIGI :
MAANDAG

04-11

MAANDAG

11-11

VRIJDAG

15-11

t.e.m.

t.e.m.

ZONDAG

17-11

20u.

Voorbereiding GALA
Klaarmaken gekozen foto’s

Geen clubavond:
WAPENSTILSTAND

NAB2.0 FILMFEST
CC De Mastbloem—Kruishoutem

VIDEO :
MAANDAG

18-11

20u.

WOENSDAG

20-11

20u.

1)

Jaarthema: Kort Promofilmpje
en/of 1 minuutfilm
2) Tech. Lesavond Pinnacle Studio

BESTUURSVERGADERING

VIDEO :
MAANDAG

25-11

20u.
2)

1) Voorbereiding GALA
Tech. Lesavond Pinnacle Studio
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01-12

12u.

EINDEJAARSFEEST

DIGI :
MAANDAG

02-12

VRIJDAG

06-12

t.e.m.

t.e.m.

ZONDAG

08-12

GALA
—————
Opening
FOTOTENTOONSTELLING

MAANDAG

09-12

GEEN Clubavond

DINSDAG
t.e.m.
ZONDAG

20u

Klaarmaken foto’s
FOTOTENTOONSTELLING

10-12
t.e.m.

FOTOTENTOONSTELLING

15-12

MAANDAG

16-12

WOENSDAG

18-12

MAANDAG

23-12

GEEN Clubavond

20u.

BESTUURSVERGADERING

GEEN Clubavond

PRETTIGE FEESTDAGEN
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DIGI & VIDEO :
Statutaire vergadering.
MAANDAG

06-01

20u.

Receptie aangeboden door het bestuur.
Reeksen binnenbrengen voor wedstrijd
Foto’s binnenbrengen Close Upper
en Imago

DIGI :
MAANDAG

13-01

20u.

Uitslag KAVF-reis +
Beelden Valkenburg

WOENSDAG

18-09

20u.

BESTUURSVERGADERING

ZATERDAG

18-01

10u3016u45

Studiedag AV
Rijen - Nederland

MAANDAG

20-01

20u.

MAANDAG

27-01

20u.

VIDEO :

DIGI :
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Ere-voorzitter
Voorzitter
Verantwoordelijke FILM
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas

Secretaris
Verantwoordelijke
Dia-, Digitheek en Foto,
Wedstrijdcommissaris
Afgevaardigde KAVF

Schatbewaarder
BE88 1430 7210 3841
BIC GEBABEBB
Verslaggeefster

†

Herman Beniers 1936 - 2019
Etienne Audenaert

03– 776 75 95

Sint-Jansplein 17 - 9100 Sint-Niklaas

0475–25 97 24

etienne.audenaert@gmail.com
Fx.03-7662953

Mark d’Hanens
Bremstraat 20 - 9100 Sint-Niklaas

0476-42 46 45

mark.dhanens@telenet.be

03- 434 20 92

www.close-upsint-niklaas.be

Pascale Smits
Trammezandlei 10 - 2170 Merksem
pascale.smits@telenet.be

03– 440 55 65
0486-29 57 83

Raadslid
DIGI - FOTO
Hulpmateriaalmeester
Verslaggever
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas

Afgevaardigde FgA

Walter Vermeulen
Ropheide 15 - 9100 Sint-Niklaas
walter_vermeulen@telenet.be

03– 777 52 14
0486-91 09 48

Kandidaat gevraagd…?!?
P.De Meerleerstraat 24a

CLUBLOKAAL

( dreefje inrijden, parking Etabo )
9100 Sint-Niklaas
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ONZE JARIGE LEDEN IN OKTOBER :
DE HAECK ANDRE

08 - 10

ONZE JARIGE LEDEN IN NOVEMBER :
PEETERS HILDE

02 - 11

CLARYSSE GUIDO

05 - 11

DE CRAECKER ANTOINE

07 – 11

d’HANENS MARK

14 – 11

VAN RAEMDOCK MARIA

22 - 11

VAN PUYVELDE FIRMIN

24 - 11

ONZE JARIGE LEDEN IN DECEMBER :
SCHELFHAUT EVELIEN

21 - 12

SCHELFHAUT THOMAS

24 - 12

VAN MOORHEM LEO

24 - 12
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Zondag 3 november 2019

Interland
Dordrecht

Vrijdag 15 tot zondag 17 november 2019
Tweede NAB 2.0 Filmfest
in CC De Mastbloem,
Waregemsesteenweg 22
Kruisem
9970 Kruishoutem.

Vrijdag 6 tot zondag 8 december 2019
Gala Close-Up
Dinsdag10 tot 15 december 2019
Fototentoonstelling Close-Up
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Hoe fotografeer je paddenstoelen?
Paddenstoelen zijn gewillige onderwerpen om in de herfst te fotograferen. Je vindt ze
aan de schaduwzijde van bomen in het bos en op andere donkere plekken waar het regelmatig een beetje vochtig is. Lees hier 12 handige tips om al die mooie paddenstoelen goed te kunnen fotograferen:

Tip 1: Kies het juiste objectief
Je kunt met elk objectief paddenstoelen fotograferen. Met een telelens krijg je een heel
ander soort foto dan wanneer je een paddenstoel fotografeert met een groothoeklens of
met een speciaal macro objectief.
Met een telelens kun je van een afstand op een paddenstoel inzoomen en is de achtergrond zacht. Als je het leuk vindt om de paddenstoel in zijn omgeving te laten zien, kies
dan voor een groothoek. Voor het vastleggen van kleine details en structuren kies je
een macro objectief, óf maak je gebruik van accessoires zoals tussenringen en close-up
filters.

Tip 2: Heb je geen macrolens? Gebruik tussenringen of
close-up filters!
Als je geen macro objectief hebt, dan kun je tussenringen gebruiken. Het is letterlijk
een ring die je tussen je objectief en de lensmount van je camera plaatst. Hierdoor
wordt de minimale scherpstelafstand korter en kun je een paddenstoel groter en gedetailleerder in beeld brengen. Tussenringen zijn met elkaar te combineren om de scherpstelafstand nóg meer te verkorten. Een tussenring of ‘extension tube’ heeft verder geen
invloed op de beeldkwaliteit.
Ook met een close-up filter kun je een paddenstoel groter in beeld krijgen. Een close-up
filter is eigenlijk een soort van vergrootglas dat je op je lens kunt schroeven. De maximale vergroting die je hiermee kunt bereiken, is afhankelijk van de brandpuntsafstand
en de minimale scherpstelafstand van je objectief.
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Foto door Dave Zuuring

Tip 3: Neem een macrostatief mee
Tijdens het fotograferen van paddenstoelen is de kans groot dat je jezelf in allerlei hoeken en
bochten moet wringen voor de perfecte foto. Een statief is dan echt onmisbaar ter ondersteuning van je camera. Daarnaast is het makkelijker om met wat langere sluitertijden te werken,
iets wat al snel moet in een donker bos. Met een statief of rijstzak hoef je geen moeite te
doen om je camera zelf stil te houden en het is makkelijker om vanuit een extreem laag
standpunt te werken. Maak ook zeker gebruik van de live view van je camera en je kantelbare display om het jezelf makkelijker te maken.

Tip 4: Verminder reflecties met een polarisatiefilter
Een polarisatiefilter is een handige accessoire wanneer je ‘s morgens vroeg het bos in gaat, of
op pad gaat na een regenbui. Door de ochtenddauw of regen gaan de bladeren en paddenstoelen glimmen. Met een polarisatiefilter op je objectief, heb je zelf de controle over de
zichtbaarheid van spiegelingen en reflecties. Als je aan het filter draait terwijl je door je zoeker kijkt, dan zie je meteen wat voor effect het heeft! Dit is iets wat je niet achteraf kunt
doen met beeldbewerking.

Tip 5: Let op de scherpte
Het liefst wil je dat de hele paddenstoel scherp op de foto staat, maar het kan ook heel mooi
en abstract zijn om juist alleen de rand scherp op de foto te zetten. De scherpte is iets waar
je continue op moet letten tijdens het fotograferen van paddenstoelen. Het beste kun je hiervoor handmatig scherpstellen.
Een scherpe achtergrond trekt wel de aandacht weg van je paddenstoel. Zorg er daarom voor
dat de achtergrond onscherp is door geen klein diafragma (een hoog f-getal) te gebruiken.
Iemands aandacht moet meteen naar de paddenstoel gaan én daar blijven.
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Tip 6: Stel zelf de witbalans in
De automatische witbalans van een camera heeft meestal wat moeite met de kleuren in
een bos. Foto’s worden daardoor wat groener en koeler dan het in werkelijkheid is. Door
de witbalans niet op ‘automatisch’, maar op ‘bewolkt’ in te stellen, worden je foto’s wat
warmer van kleur. Fotografeer je in RAW? Dan kun je de witbalans natuurlijk altijd tijdens het bewerken aanpassen.

Tip 7: Neem extra licht mee
De meeste paddenstoelen groeien op de grond en daar is het behoorlijk donker. Door een
reflectiescherm of een klein zaklampje mee te nemen, kun je de schaduwen iets oplichten. Een wit of zilverkleurig reflectiescherm met een diameter van 30 of 60 centimeter is
groot genoeg. En als je vanaf de achterkant met een lampje op de paddenstoel schijnt,
geeft dat een heel leuk effect! Schijn niet van te dichtbij op de paddenstoel.

Tip 8: Neem je flitsers mee
Door een reportageflitser vanaf je camera aan te sturen, neem je het licht zelf in handen.
Je kunt je helemaal uitleven. Daarvoor heb je één of twee flitsers, een zender en per flitser een ontvanger nodig. De flitsers kun je op een flitsvoetje of een mini-statief op de
grond zetten. Het voordeel van deze manier van werken is dat je alsnog met een relatief
kleine uitrusting de deur uit gaat.
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Tip 9: Fotografeer vanaf een laag standpunt
Door vanuit een laag standpunt te fotograferen, zie je details van de paddenstoel die je van
bovenaf niet kunt zien. Als het display van je camera kan kantelen of je camera live view
heeft, dan is het zeker slim om daar gebruik van te maken. Natuurlijk kun je experimenteren
met je camera positie. Door een paar centimeter op te schuiven, krijg je soms al een heel
ander beeld.

Foto door Dave Zuuring
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Tip 10: Houd rekening met de voor- en achtergrond
Let ook altijd goed op de achtergrond! Een takje dat ineens 'uit de paddenstoel steekt' of op
de voorgrond in beeld staat, kan erg storen in je beeld. Houdt daarom altijd rekening met de
achtergrond en met de voorgrond. Soms kan het al genoeg zijn om een takje weg te halen,
een blad om te draaien, je camera een centimeter of vijf opzij te plaatsen en het statief net
iets hoger of lager te zetten. Een andere oplossing kan zijn om wat meer in te zoomen met
je objectief.

Tip 11: Vergeet deze accessoires niet!
Er zijn een aantal accessoires die super handig zijn om mee te nemen als je op pad gaat om
paddenstoelen te fotograferen. Denk bijvoorbeeld aan een vuilniszak. Deze kun je op de
grond neerleggen en zo wordt je zelf niet nat als je er op gaat zitten. Met een extra lang pincet en een kwastje kun je storende elementen zoals takjes of zandkorrels weghalen bij een
paddenstoel. Een plantenspuit kan dienst doen als je eigen regenbui: de fijne spray is ideaal
om mee te werken! Heb je geen reflectiescherm? Dan kan een stukje aluminiumfolie goed
dienst doen voor het oplichten van schaduwen.

Foto door Dave Zuuring

Tip 12: Ga op het juiste tijdstip
Rond zonsopkomst is het licht warm van kleur én heb je de meeste kans op dauw en mist.
Deze elementen geven erg veel sfeer aan je foto’s. Het is het beste om lekker vroeg op pad
te gaan als je daar van wilt profiteren. Wil je gaan experimenteren met lampjes of externe
flitsers, dan maakt het aanwezige licht niet veel uit. Ga dan naar het bos toe op een moment
dat het bewolkt is, dan heb je geen last van de zon.

Overgenomen van CAMERANU.NL
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Op maandag 20/05 kregen wij het bezoek van Videofilmclub Westrand Dilbeek. Onze voorzitter
verwelkomde voorzitter Hans Lissens, en de talrijk opgekomen belangstellenden voor hun aanwezigheid in ons lokaal.
Deze videoclub is in 1976 gesticht onder de naam Smalfilmclub, afgekort SWD. Het is een club
waar hoofdzakelijk reisfilms worden gemaakt, met af en toe een speelfilm. Met grote verwachting keken wij er met z’n allen naar uit wat deze avond ons te bieden had.
“Een verlangen naar een tweede kind”, een speelfilm van Casy Siebens. De filmer bracht
het verhaal van een jong gezin met een kind, waarvan de moeder in verwachting is van het
tweede. Alles lijkt goed te gaan tot na 4 maanden de moeder een miskraam krijgt. Zo zagen we
eerst de euforie van de zwangerschap, en nadien natuurlijk de ontgoocheling, het verdriet en
het verwerken van een tweede kindje dat het levenslicht niet heeft gezien. Een mooie maar
ontroerende film.
“Van visser tot dichter” een film van Willy Bolle. Willy bracht ons mooie beelden aan de boorden van de Schelde, waar Emile Verhaegen en Filip De Pillecyn hun inspiratie vonden. En zo
bracht hij ons bij de visser en dichter Jef Riské aan de oude Schelde bij Temse. Riské is al 50
jaar visser. Het water inspireerde hem bij het schrijven van gedichten zoals “Jefkes Weertse
Dromen”. Een werkstuk dat 11 gedichten omvat, geïllustreerd met tekeningen en foto’s.
“What a wonderful world”, een film van Lena Moonens. Lena liet ons op de tonen van de
evergreen “what a wonderfilm world” van Louis Armstrong, dromerige op de muziek gemonteerde filmbeelden zien waar ook wij van konden genieten.
“Oostende”, een komische 1 minuut film van Lena Moonens & Louisa de Troch. In een rusthuis
ligt een oude dame in bed en roept reeds geruime tijd “Oostende, Ooostende”. De verpleging
komt langs en vraagt wat er scheelt. De dame antwoord dat ze moet plassen en wanneer de
verpleegster haar deken opzij doet, ziet ze dat ze in haar bed geplast heeft. “Maar Marieken
toch, gij had de Panne moeten vragen hé”. Waarop de oude dame zegt “Ik wist het, ik wist dat
ik aan de zee moest zijn, maar kon niet op de naam komen hé”.
“De passie van een imker”, een film van Lena Moonens & Louisa de Troch. Lena & Louisa
brachten ons dicht bij de leefomstandigheden van de bijen. Zij gaven ons een mooi beeld wat
voor nut deze kleine beestjes hebben. Niet alleen voor de verstuiving en bevruchting van gewassen, maar ook voor de lekkere honing die ze voort brengen.
“Floralia Brussels”, een film van Elie Dehaes. Wij beleefden de bloemrijkste lente in het karakteristieke park van het Kasteel van Groot-Bijgaarden. In het voorjaar wordt elk jaar in het
14 ha grote park, een presentatie gedaan van bijna alle voorjaarsbloemen die men maar kan
bedenken. Meer dan 1 miljoen bloembollen worden handmatig geplant door de medewerkers
van kasteel. Elk jaar komt een ander thema aan bod. Dit jaar was dit een kleurrijke Venetiaanse Parade, een echt kleurenspektakel.
“Terugkeer naar de hel”, een film van Frank Noels. Krakau is na Warschau de grootste stad
van Polen. Het was tot 1609 de hoofdstad van Polen en is één van de belangrijkste cultuursteden. Maar er zijn ook minder mooie verhalen te vertellen. De naam Auschwitz is symbolisch
geworden door de vernietigings– en concentratiekampen van de Nazi’s die gedurende WOII op
vele plaatsen in Europa verschenen. Miljoenen mensen, merendeels Joden, maar ook personen
die tot andere etnische minderheden behoorden, zijn in dergelijke kampen om het leven gekomen.
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“Utah, the Power of Nature”, een film van Marc De Donder. De geschiedenis van Utah
verschilt aanzienlijk van die van de andere staten van de VS. Voor de komst van de Europeanen naar de Nieuwe Wereld werd het gebied bevolkt door indianenstammen. Het is
formeel de 45ste staat van de VS en er bevinden zich 5 Nationale Parken. Bryce Canyon,
Capitol Reef, Canyonlands National Park, Nationaal park Arches en Zion en het Dixie National Forest. Glen Canyon National Recreation Area ligt voor een deel in Utah. Al deze parken heeft Marc mooi in beeld gebracht, met de nodige commentaar en aangepast muziek.
Het was heerlijk genieten.
“Kom nooit te laat”, een club speelfilm door SWD gemaakt. Het verhaal van een pastoor
van een kleine dorpsparochie die in de parochiezaal afscheid komt nemen van zijn parochianen. Hij wordt deken in een andere parochie, en wordt nu in de bloemen gezet. De
burgemeester die een afscheidsrede komt geven laat zéér lang op zich wachten. Ondertussen vertelde de pastoor een verhaaltje over zijn beginjaren in de parochie waar hij zijn
eerste biecht afnam. Eenieder luisterde met open mond naar de wilde verhalen en uitspattingen van deze persoon, gaande van vrouwenzot, hoerenloper, dronkaard, enz. Plots
laat de burgemeester zich verontschuldigen, en wordt hij vervangen door de eerste schepen. Deze vertelde aan de pastoor dat juist hij de eerste persoon was van wie de biecht
werd afgenomen en dat hij zich dit nog levendig kan herinneren. Een lachwekkende en
toffe ontknoping.
Onze voorzitter bedankte de voorzitter en zijn talrijk meegekomen leden voor hun vertoonde films. Voorzitter Hans Lissens nodigde Close-Up ook uit voor een tegenbezoek.
Verslag Marc Vercauteren.

Mag er eens gelachen worden …
Op de kermis liep een man binnen in de tent van de waarzegster.
Hij nam plaats aan haar tafel en zij keek in haar glazen bol.
Plots zei ze met luide stem:

U zult lopen!

Maar ik mankeer helemaal niks, antwoorde de man.
Ze negeerde hem echter compleet en herhaalde met luide stem:

U zult lopen!
De man deed nog een poging om haar duidelijk te maken dat hij
kerngezond was, maar dat maakte niks uit. Er was geen speld
tussen te krijgen en ze zei nogmaals:

U zult lopen!
Toen de sessie afgelopen was, liep de man naar buiten en zag dat
zijn fiets gestolen was ...
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Wil je een gave vakantievideo gaan maken? Lees dan deze 10 tips voor het creëren van de
ultieme aftermovie!

Tip 1: Bedenk van tevoren wat je wilt gaan filmen
Wat zijn de dingen die jij graag terug wilt zien in je vakantie-video? Als je daar vooraf al over
na hebt gedacht, dan zul je er als vanzelf op gaan letten tijdens de reis. Natuurlijk moet je
ook op spontane momenten een opname maken!

Tip 2: Zorg voor afwisseling in de beelden
Film niet alleen maar jezelf, maar ook je partner en waar je naar kijkt. Het uitzicht, de spulletjes in een winkel, het lekkere eten, een pittoresk straatje waar je doorheen loopt, water dat
uit de fontein komt etc.

Tip 3: Zoek unieke camera standpunten
Ook de standpunten van je camera dragen bij aan de afwisseling in je reisvideo. Film naar
achteren, zet je camera eens extreem laag bij de grond of monteer ‘m op de motorkap van
de auto waarmee je rondreist. Is je camera waterbestendig of heb je een waterdichte behuizing? Neem 'm dan zeker mee onder water bij een duik in het zwembad of de zee!

Tip 4: Film van bovenaf
Met een drone kun je unieke shots maken! Bekijk hoe het strand er van bovenaf uitziet terwijl je op een luchtbed dobbert of draai een rondje in de lucht om in één oogopslag wat meer
van de omgeving te zien. Bekijk van te voren naar de drone reglementen van het land waar
je heen gaat, je mag niet zomaar overal vliegen!
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Tip 5: Maak een verhaal
Een video moet een duidelijk begin en een logisch eind hebben. Leuke openingsshots zijn
het inpakken, een stukje van de autorit, het rondlopen met je koffer op het vliegveld of de
busreis naar het hotel. Sluit de video af met het uitzicht vanuit het vliegtuig, het neerploffen op je bed thuis of de hond die dolblij is om jullie weer te zien en op je afrent!

Tip 6: Film korte stukjes
Film niet al te lange stukken. Die wandeling van een half uur? Daarvan gebruik je misschien nog geen 10 seconden in je video. Als je korte stukjes filmt, kost het tijdens het
monteren veel minder tijd om het beeldmateriaal uit te zoeken. Ook bespaart het je camera-accu én ruimte op je geheugenkaartje!

Tip 7: Maak ook een time-lapse
Voor nog meer afwisseling in je vakantie aftermovie, is het ook leuk om er een time-lapse
tussendoor te monteren. Zoek daarvoor een interessante plek zoals bovenaan een trap in
het museum of een druk plein, of pak juist een moment zoals een mooie zonsondergang
boven de stad of een aankomende storm.

Tip 8: Gebruik een stabilizer
Een stabilizer is bijna onmisbaar! Het is een ontzettend handige accessoire die schokken
en trillingen tijdens het filmen compenseert. Hierdoor krijg je ongelooflijk soepele videobeelden! Met een stabilizer voor je camera, action cam of smartphone maak je heel eenvoudig de gaafste beelden. Stabilizers zijn bovendien heel erg compact en licht, dus makkelijk om mee te nemen op reis.
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Tip 9: Muziek bepaalt de sfeer
Met muziek geef je je aftermovie heel veel extra sfeer mee en met geluidseffecten kun je
grappige momenten bijvoorbeeld extra benadrukken. Wil je de video ook op Youtube of Facebook zetten? Zorg er dan voor dat je de muziek daar ook voor mag gebruiken. Er zijn tal van
websites die gratis rechtenvrije liedjes en geluidseffecten aanbieden die je onder je video
kunt monteren.

Tip 10: Maak de video niet te lang
Door een korte video met snelle beelden te maken blijft het voor de kijker interessant. Wil je
hem op social media delen, maak hem dan niet langer dan enkele minuten. Maak je ‘m puur
voor jezelf, of wil je de video met vrienden en familie delen? Dan mag hij natuurlijk ook iets
langer zijn. Je kunt natuurlijk ook twee versies maken, een lange en een ingekorte versie.
Overgenomen van CAMERANU.NL
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Demodag op 22 september.
Niet tegenstaande dat ons lokaal moeilijk bereikbaar was door de autovrije zondag, kregen we toch heel wat bezoekers over de vloer.
Vanaf 10 u arriveerden de eerste bezoekers die vriendelijk verwelkomd werden door de
talrijk aanwezige clubleden (22).
Zij toonden veel belangstelling voor het werken met Pinnacle Studio en voor video- en
fotobewerking. De vele vragen werden vakkundig beantwoord door Frans Smeyers, Peter
Miseur en Marc Vercauteren. Daarnaast was er ook belangstelling in de werking van onze
club. Rond 17u30 vertrokken de laatste, zeer tevreden bezoekers.
Nogmaals, in naam van alle Close-Uppers, een hartelijke dank aan Frans Smeyers, Voorzitter van de Schaffense-filmclub, en Peter Miseur voor hun belangeloze medewerking.
Zonder hen had deze demodag niet plaats gevonden.
Ook veel dank aan Marc Vercauteren, de drijvende kracht achter deze demodag en de 5
komende studieavonden, voor zijn inzet en steun ten voordele van onze club en alle leden.
Etienne Audenaert
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Op maandag 7 oktober 2019 kregen wij het bezoek van Koninklijke Filmclub Heist-op-denBerg, met als voorzitter Werner Van den Buick, die Etienne Audenaert bedankt voor de uitnodiging.
Hij verwelkomde tevens de talrijk opgekomen belangstellenden voor hun aanwezigheid in de
lokalen van Close-up in Sint-Niklaas.

-1 Ste film “ Dressed to kill” : Een 1 min. speelfilm van de club.
Een leuke promo film gebasseerd op een horror-scenario met Dracula in de hoofdrol.
Dracula zet zijn tanden in de hals van zijn slachtoffer maar krijgt geen bloed en gaat dus op
zoek naar nieuw, vers bloed dus… ( een verwijzig naar verse nieuwe leden). Ludiek maar
goed gevonden.
-2 de film “On the road to Passendaele” een reportage film van Willy Vander Linden
Willy bracht een prachtige reportage film. Een hommage aan de meer dan 12.000 gesneuvelde soldaten die hier in de regio van Passendaele begraven liggen. Per jaar worden er nog +/50 soldaten en voorwerpen opgegraven. Zo zagen wij de uitvaart van nog weer gevonden
Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten en een muur met namen van wel 35.000 vermiste
soldaten in Zonnebeke, met als slot een concert in Passendaele.
-3 de film “Spoed” een speelfilm van Werner Haegeman.
Een droom word bijna werkelijkheid. Een meisje rijd met haar vriend, na het ontbijt, met de
fiets naar school. Ze komt een ongeluk tegen, beland op spoed. Na het ontwaken denkt ze
dat ze zwanger is en maakt het uit met haar vriend. Gelukkig was het maar een droom. Een
raar maar bizar verhaal.
-4 de film “Een Koopje” een speelfilm van Werner Van den Bulck.
In de kerk zit een man gans alleen. Er komt een tweede man de kerk binnen en neemt plaats
naast de eerste man. Hij haalt een aardappel uit zijn zak en gaat in debat of die aardappel
wel echt is of niet. Hij kan de man overtuigen dat deze aardappel echt iets speciaals is en
verkoop die voor 20€.
Onze koper is zo begeesterd door dit verhaal dat hij op zijn beurt de aardappel gaat verder
verkopen
Hij vraagt eerst 40€ maar de belangstelling voor het “specialeke” is zo groot dat het uit de
hand loopt en krijgt uiteindelijk 1000€.
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-5 de film “Niel Ross,his Sheep and Dogs” een reportage film van Willy Vander Linden.
Niel Ross, een schotse schaapherder met meer dan 300 schapen, heeft naast zijn beroep als
hobby het kweken en africhten van Border Collie honden, de ideale herdershond om een kudde schapen te leiden. Hij leert deze te reageren op de fluittonen van de herder.
6- “de film “ kijk eens in de koelkast” een speelfilm van Werner Van den Bulck.
Thomas Edison, uitvinder, stelt zich vragen over water. Het is niet nat maar kurk droog, water maakt nat waar het op neer komt. Hij vraagt zich af van hoe het menselijk brein werkt.
En licht bestaat volgens Thomas Edison alleen in de koelkast, enz…
7- de film “Het Zwembad” een speelfilm van Werner Haegeman.
Een man in een rolstoel zit aan de rand van het zwembad terwijl een egel zijn wandelingetje
maakt, nauwlettend in het oog gehouden door twee tuinkabouters. De nieuwsgierige buurman houd zich bezig met over de afsluiting te gluren naar het buurmeisje dat in bikini aan
het zwemmen is.
De buurman komt langs bij zijn buur die in zijn rolstoel zit, slaat een babbel en begint te fantaseren over zijn buurmeisje die in bikini ligt te zonnen. Prachtig camerawerk.
8- ste film “ Vanille of chocolade” een speelfilm van Werner Van den Bulck.
Een bejaard koppel zit op een bank in het park te genieten van het zonnetje en horen ergens
ver weg de muziektonen van een ijscreme wagen (dachten ze). Ze krijgen goesting en overleggen welke soort ijsje ze gaan nemen, vanille met chocolade, pistache ijs, enz… De man
gaat het park uit richting ijskar (denk hij) Even later komt hij terug bij zijn vrouw met 2 pakken frieten. Zij zegt , da’s goed, da ge er geen mayonaise op laten doen hebt…. T’Ja Alzheimer kan leiden tot zulke toestanden.
Tot slot hadden wij nog een fijne babbel met collega filmers en sluiten zo een fijne filmavond
af waar wij als filmers van prachtige films genoten hebben.
Voorzitter van Close-Up Etienne Audenaert bedankte alle aanwezigen voor hun komst en
wenste eenieder nog veel filmplezier.
Verslag: Marc Vercauteren
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We hebben onze speelfilm gedraaid met een fotocamera (DSLR).
Hij vertelde dat dit misschien een nieuwe hype wordt want heel wat reclamemakers gebruiken een fototoestel om hun videospots te maken.
Wij deden enkele tests en vergeleken de beelden met de videocamera's.
Het resultaat was duidelijk in het voordeel van de fotocamera.
Met nieuwe update software was ook het geluidsvolume in te stellen.
Toch is een speciale zoeker (zacuta) nodig om te filmen en de camera uit de hand te kunnen
bedienen.
Omwille van het succes zal er zeker een nieuwe generatie fotocamera’s op de markt komen
die een nog betere filmfunctie zullen hebben.

Filmen met een fotocamera: praktijkervaring
PRO:
- een prachtige filmische look
- mooie kleuren
- mooie "dof" depth of field: achtergond onscherp om belangrijkste mooi te laten
uitkomen
- goedkope manier om zowat "broadcast" een film te maken
- aankoopkosten (veel) goedkoper dan vergelijkbaar videomateriaal
- met lichtsterke lenzen ook bij lowlightcondities goed te filmen
- gebruik van verschillende lenzen
CONTRA
- niet gemakkelijk te focussen (soms maar enkele cm scherpte)
- soms rolling shutter (scheef trekken van het beeld) zelf geen last gehad
- moirÃ©: 1x wat zichtbaar maar weg te werken met speciale filter
- audio: we hebben afzonderlijk geluid opgenomen
- camera kan warm worden (geen last gehad)
- extra viewfinder en/of monitor best aanschaffen
- statief zo goed als noodzakelijk wegens de afwezigheid van IS tijdens filmopname
- minder geschikt voor live-opname wegens trage aanpassing van exposure
Verslag: Marc Vercauteren
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Werner Haegeman maker van de speelfilm “Het Zwembad”
Lid van de filmclub Heist-op-den-Berg

www.close-upsint-niklaas.be
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NOTEER IN UW AGENDA :
FOTO & DIGISALONS
FILM/VIDEOFESTIVALS
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Mag er eens gelachen worden …
Na een lange gezellige nacht wordt hij wakker en hij kijkt wat
rond in de kamer. Op het nachtkastje ziet hij een ingelijste foto
van een man staan en begint zich zorgen te maken.

Is dat je echtgenoot? Vraagt hij.

Nee, hoor, antwoordt zij, terwijl ze lekker dicht tegen hem
aan gaat liggen.

Je vriend?

Maar nee, helemaal niet! Reageert ze, terwijl ze aan zijn oor
begint te knabbelen.

Maar wie is het dan wel? Dringt hij aan.

Dat was ik vóór de operatie.
**********************
Een misdadiger probeerde een bus vol Japanse toeristen te
kapen. Gelukkig kreeg de politie meer dan vijfduizend foto’s van
de verdachte.
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Zand 16 - 9160 Lokeren
Tel. 09 348 91 87
Fax 09 349 32 81
©wv - oktober - november 2019

www.close-upsint-niklaas.be

Huis Van de Voorde Decoratie

www.close-upsint-niklaas.be
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RESTAURANT
FEESTZALEN
TRAITEUR
Dagsterrestraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel. 03/770.52.46
www.salonsartnouveau.be
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Projecties :
zaterdag 07/12/19 om 15u. - zondag 08/12/19 om 10u. en 15u.

Fototentoonstelling :
zaterdag 07/12 van 14u. tot 19u. - zondag 08/12 van 10u. tot 19u.
dinsdag 10/12 t.e.m. zaterdag 14/12 van 14u. tot 17u.
Inkom : GRATIS

Stedelijk Museum - SteM - ZWIJGERSHOEK 14 - SINT-NIKLAAS
www.close-upsint-niklaas.be
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 Overname uit dit clubboekje
mag mits bronvermelding.
 Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage.
 De redactie behoudt zich het
recht voor teksten in te korten,
te wijzigen of te weigeren.

“Er zijn geen regels
voor goede foto’s,
er zijn alleen
goede foto’s “
Ansel Adams
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