
 
 

  
 
Toelichting bij de overzichtsexpositie fotoclub de Marner Kiek. 
 
Fotoclub de Marner Kiek bestaat alweer 12.5 jaar!  
De oprichting van de fotoclub was in november 2008 te Leens. 
Het leek ons interessant om een expositie van al die jaren te maken. Een 
expositie commissie was al gauw gevormd en we hebben ons best 
gedaan om uit de vele prachtige foto’s een selectie te maken. Dat viel 
nog niet mee kunnen we  zeggen: òf de foto’s waren - qua grootte - niet 
juist aangeleverd, òf alle foto’s waren niet meer te achterhalen òf....….. 
Immers, in de loop van de tijd veranderde de digitale fotografie en de 
interne afspraken rondom het aanleveren en opslag van de foto’s. 
 
Met dank aan de expositie commissie; Emile en Hilda waren daarbij de 2 
onvermoeibare commissie leden. Chapeau! 
 
Onze thema foto’s waren het uitgangspunt bij het samenstellen van 
deze expositie. Om een zo goed mogelijk beeld van de club te geven, 
vonden we het leuk om 'm samen te stellen in de vorm van 7 panelen. 
 
Het is de bedoeling dat we van dit geheel  een reizende expositie gaan 
maken. We gaan “het land” ermee in…  Nou ja, de provincie!! 
Maar de eerste presentatie is op de afsluitende BBQ avond van de 
fotoclub : een reünie van leden en reünisten! 
 
Namens de expositie commissie een goede BBQ avond en plezier met 
elkaar en de foto’s.  
 
 



Paneel 1 
Fotograaf   in het kader van Thema    
- hans- theunissen  natuur 
- hilda   schuitema  macro 
- jacques de vink  natuur 
- hilda  schuitema  natuur 
 
Paneel 2 
 Fotograaf                 in het kader van Thema          
- anneke  heekelaar  roest    
- karin  hummel  dit ben ik 
- sonja  wiekens  schaatsen   
- sjoerd keulen   ……    
 
Paneel 3 
Fotograaf                  in het kader van Thema    
- margriet peppelenbos  doorkijkje    
- henke rozema  schaduw      
- sonja  wiekens  macro /close up  
- margriet peppelenbos kleding    
 
Paneel 4 
Fotograaf                  in het kader van Thema          
- anneke heekelaar  Verval    
- emile huijskens  natuur   
- jaap valstar   uil 
- ria  gaaikema  rust    
 
Paneel 5 
Fotograaf                 in het kader van Thema          
- emile huijkens  strand 
- erik  nienhuis  storm 
- henke rozema  4 jaargetijden 
- albert hoogheem  winter 
 
Paneel 6 
Fotograaf                 in het kader van Thema          
- wim van der born  ……. 
- karin  hummel  herhaling 
- henke rozema  dit ben ik 
- hans theunissen  macro 
- emile  huijskens  …… 
 
Paneel 7 
Fotograaf                 in het kader van Thema          
- albert hoogheem  herhaling 
- ria guikema   tegenstelling 
- margriet peppelenbos tegenlicht 
- rudy  halsema  kapot 
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