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vAn de voorzitter - november 2016

We kregen veel enthousiaste reacties op de lezingen die we tijdens Limburg Foto 
organiseerden. Het waren dan ook bekende fotografen met een uitstekende reputatie. 

Marijn Heuts die op een humoristische manier vele tips gaf om creatief met de 
beperkingen van de fotografie om te gaan en vele prachtige beelden vertoonde van zijn 
fotoreizen naar diverse plaatsen op de wereldbol. Een geboren verteller.

Bas Losekoot heeft een bijzondere manier van straatfotografie ontwikkeld. Zijn fotografie 
is een sociologische studie naar de effecten van overbevolking op mensen. Daarvoor 
bezocht hij zeven metropolen en de achtste komt eraan. Volgend jaar komt zijn boek 
uit. Hij gebruikt flitsers bij zijn straatfoto’s om mensen extra te belichten in de menigte. 
Dat geeft zijn foto’s een bijzonder karakter dat je meteen herkent als je vertrouwd bent 
met zijn fotografie. Als zijn boek net zo boeiend wordt als zijn verhaal, is het voor iedere 
straatfotograaf een aanrader.

Ook de foto’s van Ellen Kooi hebben zo’n herkenbaar karakter. Mensen/kinderen in 
landschappen en op een bijzondere manier uitgelicht. Door haar creativiteit krijgt ze veel 
opdrachten van modebedrijven maar ook van gemeentelijke overheden. Zo werd het 
gemeentehuis van Zaanstad voorzien van grote foto’s van haar hand in lichtbakken. Foto’s 
met een relatie tot verleden en heden van Zaanstad. 

Zoals gezegd drie boeiende lezingen en veel positieve reacties. Wel kregen we vragen over 
het relatief gering aantal toeschouwers. Er waren ongeveer 40 luisteraars, inclusief ons 
als bestuur en de vrijwilligers van Fotokring Stein die de drankjes verzorgden. We hadden 
uiteraard stiekem op wat meer belangstelling gehoopt, maar goed 40 blije gezichten is 
ook veel waard. 

Het roept echter de vraag op of er in Limburg voldoende draagvlak is voor lezingen 
over fotografie. We willen als Afdeling met alle liefde interessante zaken voor onze leden 
organiseren maar blijkbaar gaat de interesse van het overgrote deel van onze leden niet 
veel verder dan de eigen club. Graag word ik daarin tegengesproken. 
Laat het me weten: voorzitter@fotobondlimburg.nl.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.

mailto:voorzitter%40fotobondlimburg.nl?subject=
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foto vAn de mAAnd -november 2016
Nog heerlijk nagenietend van Limburg Foto, het tweejaarlijkse foto evenement van deze 
regio, waar wederom schitterende beelden de revue passeerden.
Nu weer bij de rubriek foto van de maand, waar ook jij elke maand je foto’s aan kwijt kunt. 

Tegenwoordig lijkt fotograferen zo simpel, bijna iedereen doet het……
Alleen is het de kunst om het simpel te houden. Laat de mening van anderen aan je voorbij 
gaan.

Laat denken even voor wat het is….. Laat het leven zoals het loopt, en je zult snel merken dat 
die kleine dingen het meest met je doen….
Eenvoudige, simpele, bijna alledaagse zaken, waar menigeen geen oog voor heeft, weten te 
transformeren in een boeiend beeld.

Dit simpele thema leverde wederom  pakkende beelden, die vaak door hun eenvoud aan 
kracht winnen.

En de winnaar van deze maand is er beslist zo een, Met minimale middelen, een beeld 
creëren. Heel subtiel en juist daardoor verdomd  frappant,

Foto van de Maand november 2016 met het thema 'eenvoud'  
van Theo Zeelen Maabree, persoonlijk lid
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Mooi evenwichtig in beeld gezet. Wat kunnen simpele dingen toch mooi zijn…

Proficiat Theo met deze simpele, pakkende foto.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: straatfotografie

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 november 2016.
Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde). Vermeld even het 
thema van de foto van de maand in je email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers

Redacteur 'Foto van de maand'
redactie@fotobondlimburg.nl

     
Om de leden alvast te inspireren, hier de komende thema's voor de foto van de maand:

december 2016 : straatfotografie
januari 2017: actie
februari 2017: winter
maart 2017: vasteloavend

mailto:redactie@fotobondlimburg.nl
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uitslAg limburg foto 2016 - 

Vrijdag 21 oktober werd de fotomanifestatie Limburg Foto 
officieel geopend. Eén van de onderdelen van de manifestatie 
is de fotowedstrijd Limburg Foto. In het kader van die 
wedstrijd werden door Limburgse vrijetijdsfotografen circa 
500 fotowerken ingezonden. De prijswinnende foto’s werden 
afgelopen vrijdag tijdens de opening bekendgemaakt. In het 
gebouw van de Media Groep Limburg in Sittard riep jurylid 
Theo Derksen onder grote publieke belangstelling de foto 
van Mary van Rossenberg uit tot winnaar. De winnende foto 
en ruim 100 andere foto’s zijn nog t/m zondag 30 oktober a.s. te zien tijdens de foto expositie 
Limburg Foto bij de Media Groep Limburg (Mercator 3) in Sittard. De expo is voor iedereen gratis 
toegankelijk. 

    

Mary van Rossenberg is lid van Fotokring Echt. De jury roemde vooral het lef om een vol beeld te 
presenteren waar het oog van voorgrond naar achter wordt geleid waardoor er veel te beleven 
valt. ‘Een venster op de wereld alsof de wereld, bijna zonder mensen, als een stroom aan ons 
voorbij trekt’.
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De tweede prijs van Limburg Foto gaat naar Jules Romans van AFV het Motief uit Heerlen. ‘Een 
bijzondere compositie waarbij wat zich buiten het beeld afspeelt doorloopt in het beeld. Je oog 
wordt van het ene object naar het ander meegenomen en zo het beeld in.’ 

De inzending van André Hilkens, lid van Fotoclub Sittard (zie foto op volgende pagina), 
eindigde op de derde plaats. Bij dit beeld was de jury onder de indruk van de verstilling, de 
contemplatie en kleurstelling: ‘Een beeld als een spiegel naar de ziel’.

De jury heeft uit de circa 500 ingezonden foto’s een selectie gemaakt van ongeveer 100 
werken van Limburgse amateurfotografen die, in clubverband of individueel, lid zijn van de 
Afdeling Limburg van de Fotobond. Deze foto's maken deel uit van de expositie Limburg 
Foto. Tijdens die expositie zijn ook de negen prijswinnende fotoseries van de Limburgse 
fotowedstrijd ‘5-met-samenhang’ 2016 te zien, de wedstrijd die als opstap dient naar Foto 
Nationaal, een fotosalon van de landelijke Fotobond met het beste fotowerk van Nederlandse 
vrijetijdsfotografen. De foto-expositie is te bezoeken van 22 t/m 30 oktober in de entreehal 
van de Media Groep Limburg in Sittard. Op werkdagen tijdens kantooruren en op zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De exposities zijn gratis toegankelijk.

Naast de foto exposities werden in het kader van de fotomanifestatie Limburg Foto op zaterdag 
22 oktober 3 lezingen georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Achtereenvolgens 
hielden Marijn Heuts, Bas Losekoot en Ellen Kooi aan de hand van beelden een presentatie over 
over hun werk. 
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Eervolle vermeldingen waren er voor :

Fotokring Geleen  Piet de Wit   Barbara
FC Vossenvuur  Guus Janssen   Shadows
FG Horst a/d Maas  Hub Vermeeren  Enjoy green, yellow en red
FC Abedia   Maja Frins -Thonon  Jongen bij raam
FK Stein   Reinier Mertens  Levels
FK Midden Limburg  Geert Nooij   Koningin - Keuring OLS 2015
AFV het Motief  Henk Debets   -
FC Venlo   Peter van der Schans  Look into my eyes
FC Voerendaal   Emile Bosch   Schakers

Fotokring Geleen - Piet de Wit FK Midden Limburg- Geert Nooij 

FC Vossenvuur - Guus Janssen 

AFV het Motief - Henk Debets 
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FG Horst a/d Maas - Hub Vermeeren

FK Stein - Reinier Mertens

FC Abedia   
Maja Frins -Thonon 

FC Venlo - Peter van der Schans 

FC Voerendaal  - Emile Bosch 
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verslAg expositie exposure venrAy 2016
De wethouder, het onderwerp Brug, een hand-out, 3 fotografen uit één gezin,  opgeplakt op 
foam en naamkaartjes.

Dat heeft toch niets met elkaar? Toch wel bij fotogroep eXposure in Venray. De wethouder was 
uitgenodigd om de expo te openen. Hij kwam niet opdagen. Iets ernstig? Vergeten?

Hub Pelzer de voorzitter nam het stokje over. Doe dat ook maar één dag op het gemeentehuis. 
Dan is de (door jouw gewenste) subsidie voor kunst meteen geregeld.

Het onderwerp de brug was door veel fotografen uitgewerkt. Bijna iedereen had de letterlijke 
brug gefotografeerd. Je hebt natuurlijk ook een figuurlijke brug. De  brug tussen twee 
continenten zoals Ria Krebbekx dat uitbeeldde met de staart van een vliegtuig. Maar het 
kan nog figuurlijker.  Denk bv.  aan een brug tussen minderheden of een brug (slaan) tussen 
verschillende religies. Is dit de uitdaging voor de 5 de expo van eXposure?

De prachtige hand-out met alle  foto’s van alle (?) makers. Ziet er echt goed uit en je hebt altijd 
nog de herinnering.

Drie fotografen uit één gezin.  Frank, Rose en Philipe van Eck  hanteren de camera. Ik zie nog de 
macro foto van Philipe voor me.

En die foam dan? Alle foto’s waren door één bedrijf afgedrukt en opgeplakt op foam. Niet de 
(overbekende) lijsten dus. Prima keuze!

Tot slot de naamkaartjes: ik vind dat heerlijk dat ik er ook een gezicht en korte tekst bij heb. Zo 
kon ik o.a. lezen dat 
Wiel Reijnders nog 
steeds onbewerkte 
foto’s belangrijk 
vindt.  

De volgende expo 
meer thema?

In de digitale 
presentatie van 
foto’s op het scherm 
zag je (vooral) 
onderwerpen 
uitgebeeld. Een 
onderwerp is een 
ding, een dier, een 
plant of b.v. een stad. 
Je kunt ook kiezen 
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voor thema’s. Een voorbeeld van een onderwerp is een gezicht. Als je b.v. verdriet als thema 
neemt, dan gaat het minder over het gezicht maar wel de uitdrukking van het gezicht. In 
plaats het onderwerp van de stad Nijmegen kun je ook kiezen voor de drukte in die stad of 
de verstilling in die stad.

Een idee voor over 2 jaar? Voor de liefhebbers? Nooit jezelf iets op laten dringen! Het is wel 
een verademing als je open staat voor andere dingen. Probeer maar!!!

En of dat weer in het Freulekeshuus is hangt er van af wat Hub kan regelen op de dag dat hij 
wethouder is.

 Op de foto een voorbeeld van een thema. Mysterie.

Wim Jenniskens.

Aft tegelen exposeerde in steyl

AFT Tegelen exposeert AFT Tegelen is een van de weinige verenigingen die het voor elkaar 
krijgen om jaarlijks te exposeren. Gezien de opkomst bij de opening voorziet dat in een 
behoefte, want het was goed druk. De tentoonstelling was in de rondgangen van het St 
Gregor klooster en de opening in de aanpalende kapel. Ik vermoed dat die allang niet meer 
zo goed gevuld is geweest. Er waren royaal te weinig zitplaatsen maar dat mocht de pret 
niet drukken. Bij de opening memoreerde Ruud Stikkelbroeck (directeur Venlo Partners) 
enkele persoonlijke anekdotes rondom fotograferen, waarbij hij vooral benadrukte dat de 
persoonlijke indruk (die voor iedereen anders is) bij foto’s het belangrijkst is.

Daarna konden de foto’s bekeken worden. Ik zag veel nieuwe namen. Voorzitter Geert 
Trepels fluisterde me in dat er nog steeds een korte wachtlijst is, want met max 25 leden 
zit het clublokaal mudvol. Enfin, veel nieuwe leden dus. Nieuwe leden die zichtbaar nog 
zoekende zijn, maar die ook zichtbaar genieten van fotografisch bezig zijn.

De tentoonstelling had veel gebruikelijke onderwerpen. Landschappen, macro, portretten, 
details van technische installaties. Foto’s van mooie/interessante onderwerpen maar zijn het 
dan ook mooie/interessante foto’s..? Niet alle foto’s waren van eenzelfde niveau, maar dat 
mag je op een clubtentoonstelling ook niet verwachten. Hoewel… soms ware het misschien 
beter geweest als een clublid wat meer ondersteuning van collega’s gekregen had. Een 
fotootje minder misschien, of (veel) minder ver uitvergroten, zodat de veel te lage resolutie 
niet zo nadrukkelijk en storend de aandacht had getrokken. Je bent bij een club om van 
elkaar te leren, maar ook om elkaar te helpen. “Nemen”, maar zeker ook “geven”!

Er is overigens goed gekeken bij het ophangen van de foto’s. Sommige beelden die naast 
elkaar hangen versterken elkaar enorm. De combinatie van 2 ‘dubbelportretten’ vind ik een 
hilarisch goed voorbeeld daarvan.
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De positieve lichtpunten in de expositie wil ik toch even expliciet noemen. Bart Beurskens en 
Thorsten Vöhrs tonen prachtige beelden waarbij de perfecte technische beheersing opvalt, 
maar die ook een kritisch en scherp oog laten zien. Vakwerk! En Günter Seiler verraste me 
met een aantal ‘gesolariseerde’ portretten waarbij er eentje (de “roodblauwe”) is die ik echt 
subliem vind. Een voorbeeld hoe je al werkend en experimenterend tot een goed resultaat 
kunt komen. Er zijn er meer die blijk geven van een goed en waakzaam oog. Dat zijn toch 
de krenten in deze tentoonstelling. Behalve de expositie op de borden was er ook nog 
een digitale projectie. Opvallend vond ik dat er daarbij voor gekozen was van elke maker 
slechts één thema (een serie?) met een titel te laten zien. Dat brengt in elk geval lijn in zo’n 
presentatie. Desalniettemin ook hier een kritisch woord. Een royaal aantal foto’s blijkt toch 
meer afbeelding dan verbeelding (al is de scheidslijn soms dun) en niet alles was scherp waar 
het scherp zou moeten zijn. Gelukkig ook enkele ‘pareltjes’ in de projectie, waar ik dan toch 
weer blij van wordt. Tussen de kermisfoto’s van Manfred Schmitter ontdekte ik een prachtig 
beeld van uiterst verveelde kermisexploitanten die in/tegen hun kraam hingen. Dat is ook een 
manier van kermis beleven…. Ik had er graag meer gezien met een zo persoonlijke beleving. 
Die persoonlijke beleving proefde ik ook in de serie Peelfoto’s van Ari Verbruggen. Die laten 
niet alleen de Peel zien, maar stralen ‘rust’ uit…. Magnifiek!

AFT Tegelen heeft toch maar mooi weer een expositie neergezet waar van alles te ontdekken 
viel, en waar door veel bezoekers van genoten werd. Misschien ben ik zelf niet over alles even 
enthousiast, maar regelmatig hoorde ik heel enthousiaste reacties van mensen die wel door 
zo’n beeld overdonderd werden. Misschien heeft Ruud Stikkelbroeck toch gelijk en gaat het 
toch om die persoonlijke indruk, die voor elk anders is.

Jan Nabuurs.
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expositie fK stein t.g.v. 55 jArig bestAAn

Fotokring Stein bestaat 55 jaar. Traditiegetrouw leidt dat tot een expositie. Voorheen was 
altijd de gemeente Stein gastheer maar daar kwam recent een einde aan. Vandaar de nieuwe 
plek: Multi Functioneel Centrum De Grous in Stein. Een mooie nieuwbouw gelegenheid met 
voldoende ruimte voor de meer dan 20 exposanten. Op vrijdagavond 30 september was de 
opening en die is bij FK Stein altijd druk bezocht. Voornamelijk ook vanwege de goede band 
met de achterban thuis en vrienden en bekenden. Maar ook fotografen uit bevriende clubs 
waren van de partij. Voorzitter Jack Versprille nam om 8 uur het woord en legde uit dat de foto 
van de boom die de uitnodiging sierde (foto van Jacqueline Lemmens) model stond voor de 
leden (de takken) die van uit hun gemeenschappelijk interesse (de stam) elk op zoek gaan naar 
het goede licht. Afdelingsvoorzitter Frans Grommen maakte de beeldspraak compleet door te 
stellen dat de afdeling dan wellicht fungeert als de wortels van de fotoclubs. De uiteindelijke 
openingshandeling werd verricht door nestor Wien van der Weijden die tot een van de 
oprichters van de Fotokring Stein behoort.

Dus op naar de foto’s die verdeeld waren over een balustrade en een gang. Omdat het na 8 uur 
’s avonds al donker is moesten de foto’s het alleen hebben van het aanwezige kunstlicht. Dat 
was in de gang voldoende maar op de balustrade werden de werken meer indirect verlicht. 
Reden misschien om ook eens overdag binnen te lopen. Dat brengt me direct bij de enige 
teleurstelling van de avond. Veel lijsten waren nog voorzien van (spiegelend) glas en zeker bij 
zwarte passe partouts en donkere foto’s was het vrijwel onmogelijk het werk reflectievrij te 
aanschouwen. Niet meer zo doen dus in de toekomst.

Fotokring Stein was in het verleden een club met nogal wat regels rondom hun exposities. 
Dit keer waren echter de leden volledig vrij gelaten in de keuze van het werk en de manier 
van presenteren. Los van de opmerking hierboven over het glas was dat een heel positief 
besluit. Het leidde tot een zeer afwisselende expositie waarbij elke stap langs de foto’s weer 
verrassend was. Natuurlijk speelt dan nog steeds de persoonlijke voorkeur een rol maar het 
is een expositie die tot het einde boeiend bleef en waar je wel een uur voor moet uittrekken. 
Daarnaast viel op dat al het werk druktechnisch van hoge kwaliteit was, al gebiedt de 
eerlijkheid te vermelden dat veel leden gebruik maken van de professionele afdruk faciliteiten 
van oud-voorzitter, maar nog steeds lid, Rob Driessen.

Maar we kwamen voor de foto’s. Zoals gezegd gedurende de hele tocht langs de expositie 
bleef het verrassend wat er volgde. Veel leden werken seriematig. Een aantal kiest voor variatie 
in de thema’s. In beide gevallen loop je het risico dat wanneer er een foto uitspringt het 
overige werk minder indruk maakt. Dat was men name het geval bij Guido Hahnraths (foto 
van Ron Roumen zat in mijn top 3) en Richard Blommers, die weliswaar een serie van 3 met 
een knap zelf geregisseerd onderwerp koos maar de middelste foto springt eruit en maakt de 
overige 2 opnamen voor mij min of meer overbodig.

Bert Wolfs en Marco van Brummelen fotograferen ook nog verschillende onderwerpen maar 
allemaal zijn het goede composities. Jack Versprille koos voor diverse onderwerpen en stijlen 
maar door de meerder foto’s op een passe partout was het niet altijd duidelijk wat de kijker het 
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meest moest beroeren; de foto’s of het verhaal erachter.

Ik had ook wat moeite met de series van Ron van Laarhoven met modellenwerk (op de 
rechter foto na nogal gekunstelde standjes) en Wim Janssen met straatfotografie (wel goede 
compositie). Foto’s die niet echt blijven hangen op mijn netvlies.

Mooie series van André van Zundert over hout (en gelukkige achter ontspiegeld glas), Henk 
Houben (wel een veel gemaakt onderwerp), Jacqueline Lemmens (rechter foto zat ook in mijn 
top 3), Jan Keltjens en Jan Koen met zijn serie over honden aan de lijn. Misschien voor de hand 
liggend onderwerp maar een serie die blijft boeien, ook voor mij als kattenliefhebber.

Jean Wishaupt had ook mooi werk maar oh die zwarte passe-partout om een mooi donker 
portret. Ik zag alleen mezelf in de weerspiegeling. Ook Marianne Smeets had teer fotowerk 
op briefkaartformaat in grote lijsten. Ik zou de presentatie toch wat intiemer hebben gekozen 
zoals bij Theo Oberndorff, die zijn klaprozen toonde met een passende presentatie. Nog een 
aantal minder bekende (deels nieuwe) leden als Maurice Crals (dicht bij huis onderwerpen 
in een leuke aparte presentatie), Pierre Reubsaet (serie over een karwei met mooie uniforme 
presentatie), Rob Boehlé (mooi werk met eigen stempel).

En dan de oude en jonge rotten. Reinier Mertens heeft (adel verplicht) weer prachtig zwart 
wit werk in boek vorm. De toeschouwer kan dus niet passief blijven maar moet bladeren. Leuk 
maar als collage lijkt het mij ook erg mooi. Rob Driessen toont ook mooi degelijk werk maar 
minder verrassend.

Ton Vrancken daarentegen verrast wel met een serie van het station (in Luik). Mooie vormen 
die vervaging overbodig maakt. Middelst foto behoorde voor mij dan ook tot de top 3 van de 
expo. Vivian Beks heeft ook weer een mooie serie. Maar dit soort werk zien we vaak van haar 
en dan ligt de lat hoog. Niet erg verrassend en ik heb er dan ook niet zo lang bij stil gestaan. 
En tenslotte Wien van der Weijden. Nog steeds van de partij met degelijke foto’s waarin vorm 
en kleur de hoofdrol spelen.

Peter van der Ham.
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten 
verenigingen
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te 
voorkomen, verzoeken wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om 
alvast datum en tijdstip kenbaar te maken. Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op 
hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn toch gebeurtenissen, waar iedereen 
graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in gestoken hebben.
U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl
 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de 
betreffende link of ga naar de website van de afdeling Limburg.

exposities en lezingen

NOVEMBER
- van 30 oktober t/m 20 november
De expositie ‘Ik ben Henk’ zal plaats vinden in gebouw KC138, Leijenbroekerweg 138 te 
Sittard.
De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur. 
De expositie wordt geopend op zondag 30 oktober om 14.00 uur. Voor info klik hier.

- 5 november tot eind november
Nis Willems (lid van FotoF Limburg) exposeert in Geleen zijn Streetpeople Project (een 
diversiteit aan mensheid).
Klik hier voor de locatie en openingstijden van deze expositie.

- 11, 12 en 13 november 
Fotoclub Reflex '88 exposeert 11, 12 en 13 november, haar fotowerk in de Spuiklep in 
Heerlen. Ook worden er weer diverse multimedia shows gepresenteerd.
Opening is op vrijdag 11 november om 20.00 uur.
Voor meer informatie klik hier.

- 25 november t/m 6 januari 2016  
Fotogroep De Kiekkast uit Ulestraten exposeert van vrijdag 25 november 2016 tot en met 
vrijdag 6 januari 2017 in het gemeentehuis van Beek (L). 
Deze expositie met de titel Beeldkracht is te bezichtigen op werkdagen (ma t/m vr van 9.00 
tot 12.30 uur en op woensdag van 9.00- 17.00 uur).
Klik hier voor uitvoerige informatie over deze expositie.

DECEMBER
- 11 december 
Jaarlijkse Dia-Digi-Dag in zaal Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, Nederweert-Eind!
Voor meer informatie klik hier.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/826-expositie-ik-ben-henk
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/827-expositie-nis-willems-fotof-in-geleen
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/833-foto-expositie-reflex-88
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/824-expositie-fg-kiekkast
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/797-dia-didi-dag-2016
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foto-expositie reflex 88

De leden van Reflex 88 nodigen u bij deze uit voor een bezoek aan hun expositie van hun fotowerk. De 
opening is op vrijdag 11 november om 20.00 uur.

Deze zal verricht worden door dhr. Jo Paffen, voorzitter van de SSOVH.

Tevens zal ons lid, Karin Bonnie, gehuldigd worden vanwege haar 25 jarig lidmaatschap.
Onze digitale multimediale foto-show van Jan Crutsen is tijdens alle openingsuren te zien op een 2 
meter breed scherm.

De entree is vrij, dus kom even langs om dit met eigen ogen te aanschouwen.

Wij verheugen ons op uw bezoek.

De exposerende fotografen zijn:

De Expositie wordt gehouden in:
De Spuiklep, Parallelweg in Heerlen.
(Het zwart/wit gestreepte gebouw naast kinderstad)

Wie dat wil kan ook nog even blijven hangen aan de gezellige bar en eventueel een praatje maken met 
een van de fotografen.
Zie ook onze website www.fotoclubreflex.nl  

De openingstijden zijn:  
Vrijdag  11 november  20.00-22.00 uur    
     (opening)
Zaterdag   12 november    11.00-17.00 uur.
Zondag     13 november     11.00-17.00 uur.

Hans Lammeriks
Jo Steins
Roy Steins
Toon Schmeets
Charlie Mulders

Karin Bonnie 
Serena Cloodt 
Hein Bonnie          
Guy Hoenen
Jan Crutsen       

http://www.fotoclubreflex.nl
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expositie ‘iK ben HenK’

Fotografie van  
Susan Leurs en Judith Eberson
Schilderijen en gedichten van  
Henk Eberson

Henk Eberson was huisdichter van Het 
Domein en een begaafd kunstschilder. 
Na zijn dood (dec. 2014) ontstond 
bij zijn dochter Judith al vrij snel het 
idee om in de vorm van een expositie 
een eerbetoon te brengen aan deze 
bijzondere man.

In de expositie zijn onder andere 
Henk's schilderijen en gedichten te 
zien gecombineerd met fotografie van 
Judith en Susan. Susan's foto's laten zijn 
leefwereld zien waar hij zijn inspiratie 
vandaan haalde, hier werden zijn 
gedichten en schilderijen gevormd.

Felix Stelten is bereid gevonden een 
actieve bijdrage aan deze expo te doen. 
Felix vormde, samen
met Henk, jarenlang "Het 
poëziecommando". Buiten dat waren zij 
goede vrienden die elkaar in de liefde
voor kunst hadden gevonden en elkaar 
inspireerden.

De expositie ‘Ik ben Henk’ zal plaats vinden in gebouw KC138, Leijenbroekerweg 138 te Sittard
van 30 oktober t/m 20 november 2016 
(geopend op zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur).

Opening zondag 30 oktober om 14.00 uur.    
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de grafische 
sector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar machinepark, een 
grote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer breed 
productenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, raamvisuals, digitale 
fotoboeken: 35 jaar ervaring maken Vakcolor tot de ideale partner.

Wedstrijdsponsor van “Limburg in Beeld”
Vanaf de eerste editie van deze (digitale) fotowedstrijd die twee keer per jaar door de Fotobond, 
afdeling Limburg wordt georganiseerd stelt de wedstrijdsponsor Vakcolor prijzen ter beschikking voor 
de drie winnende foto’s. 
De prijswinnaars ontvangen een afdruk van de prijswinnende foto in de vorm van een wanddecoratie

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 2014
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van
Limburg Foto 2014 een cheque in ontvangst nemen die kon worden
besteed aan het uitgebreide productenpakket van Vakcolor XL.

Online bestellen voor leden van de Fotobond
Leden van de Fotobond, afdeling Limburg kunnen zich op de website van Vakcolor registreren met 
hun Fotobondlidnummer en dan gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken 
en wanddecoraties.

Spoorstraat 13-17 
6122 CJ Buchten 

Telefoon:  046 - 485 60 17
Fax:  046 - 485 87 60

Website:  vakcolor.nl 
E-mail- adres:  info@vakcolor.nl

Bezoek voor meer informatie over Vakcolor Digitaal BV en  
over het  itgebreide productenpakket de website

www.vakcolor.nl

http://www.vakcolor.nl
mailto:info%40vakcolor.nl?subject=
http://www.vakcolor.nl

