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fOtO vAn de mAAnd - jAnuAri 2018

Nog enkele dagen, 
en het is er nog steeds niet...!

Nee, ik heb het niet over een cadeautje dat 
ik via internet heb besteld, of zonnig winterweer waar iedereen op wacht. Ik heb het over het 
kerstgevoel.
Het Kerstgevoel (met hoofdletters) is al jaren niet meer wat het geweest is. Bij mij tenminste. 
Vroeger werd ik van het woord kerstboom al vrolijk. 
Het kerstgevoel lijkt elk jaar later te komen. Vorig jaar was het ook al op de valreep. Pas een 
week voor kerst voelde ik het: een soort blije kriebel in mijn hart die er alleen met Kerstmis 
is.

Mijn moeder en ook mijn beste vriendin hebben ‘altijd al een hekel aan kerst gehad’. En 
nu ben ik blijkbaar aan de beurt. Na ruim 60 jaar kerstgevoel wordt dit misschien wel mijn 
eerste gevoelloze kerst! Ben ik in de kerst-overgang? Heb ik een kerstmidlife-crisis? Moet ik 
naar een kerstpsycholoog? Straks blijkt dat het kerstgevoel voor altijd is afgestorven!

Zou het nog goed komen? Kerst zonder kerstgevoel; het lijkt me ondoenlijk. Een beetje als 
carnaval boven de grote rivieren. 
Een flink pak sneeuw, dat zou misschien helpen. Of een flink pak slaag, want als zoiets 
triviaals als kerstgevoel het enige is waar je je druk om hoeft te maken, ben je een rijk 
en verwend mens. Maar toch… All I want for Christmas is dat sprankje vreugde en 
verwondering, die kinderlijke blijdschap, dat beetje hoop en vertrouwen dat alles goed komt, 
kortom: het Kerstgevoel. Nog enkele dagen. Het kan nog !

Maar gezien het aantal inzendingen, slechts een foto kreeg ik toegestuurd, ontbrak bij jullie 
ook duidelijk dat Kerstgevoel, of jullie hadden het te druk met de vraag ‘Wat zullen we eten 
met kerst’, en de kinderen vinden onze boom ‘wel mooi’, maar lang niet zo mooi als het 
scherm van de iPad of televisie.

Hierdoor is de ingezonden foto van Will Verheesen er zeker niet minder op geworden, 
integendeel, hij geeft op een bijzonder wijze in Dickens stijl, een typisch angelsaksisch kerst 
tafereel weer, zoals zij dat aan de andere kant van het kanaal kennen en Will gaf het een 
zeer toepasselijke titel mee: Street performance. Een foto waarbij het kerstgevoel toch weer 
begint terug te keren, en daarmee heeft Will toch mooi zijn doel bereikt.

Bedankt en tevens proficiat met deze Kerstgevoelige foto Will.

Thema: 
december feestmaand

Will Verheesen
Persoonlijk lid
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KLIK op deze link of op de afbeelding hieronder 

voor alle inzendingen van deze maand

 

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Jouw beste foto van 2017.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 januari 2018

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’

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html
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Iets voor jou?

 

 

Bestuurslid Wedstrijden & Exposities  
bij de Fotobond Afdeling Limburg.

 

Wij zoeken voor ons bestuur een nieuw bestuurslid die zich bezig zal houden met het 
organiseren van fotowedstrijden en eventueel daaraan gekoppelde exposities.

Jaarlijks organiseert de Afdeling de wedstrijd '5-met-Samenhang' die is gericht op 
seriematige fotografie. Daarnaast is er jaarlijks een thematisch wedstrijd 'Limburg in Beeld', 
waarvan het bestuur van de Afdeling het thema vast stelt. Tweejaarlijks wordt 'Limburg Foto' 
georganiseerd. Ook tweejaarlijks wordt, samen met onze Belgische en Duitse collega’s, de 

'Euregionale fotowedstrijd' gepland.

Ben je goed in organiseren, in communiceren en heb je enige affiniteit met fotografie, dan 
gaan we graag met in jou gesprek.

Wat wij bieden is een positieve teamgeest en veel interessante contacten in de fotografische 
wereld in Limburg en onze buurlanden.

 December 2017 
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

secretaris@fotobondlimburg.nl

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Iets voor jou?

 

 

Webredacteur  
bij de Fotobond Afdeling Limburg.

Voor het onderhouden van de website van de Afdeling Limburg van de Fotobond zoeken 
wij een webredacteur. Momenteel wordt het onderhoud van de website gedaan door één 

persoon. We willen hiervoor graag minimaal twee personen.

Op de website worden alle activiteiten gepubliceerd die door de Afdeling worden 
georganiseerd. Ook worden de exposities van de aangesloten clubs gepubliceerd in een 
agenda. Iedere maand worden alle activiteiten gebundeld in een Afdelingsbulletin dat aan 

alle abonnees wordt gestuurd.

Als je vertrouwd bent met Joomla is dat mooi meegenomen, maar is niet strikt noodzakelijk. 
Het is wel prettig als je handig met de computer bent.

December 2017 
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

secretaris@fotobondlimburg.nl

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Een wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond, waarvoor elke club tien foto’s van 
verschillende makers mag insturen.

Er is geen verplicht thema of onderwerp en de tien foto's worden individueel beoordeeld.
Voor deze clubwedstrijd moet men prints én digitale bestanden insturen.
Er wordt vanaf de prints gejureerd, de digitale bestanden worden gebruikt voor publicatie in 
‘Fotobond in Beeld’ en op de website. 
De inzendtermijn sluit op 2 maart 2018.

De bespreking is op  
zondag 8 april 2018  

in Theater en Congrescentrum Hanzehof,  
Coehoornsingel 1,  
7201 AA Zutphen.  

Aanvang 10.00 uur.

 De belangrijkste datums van de Bondsfotowedstrijd 2018 zijn bekend!

Inschrijving open 19-02-2018
Inschrijving sluit 02-03-2018
Jurering  17-03-2018
Bespreking  08-04-2018

In 2017 eindigde AF het Motief uit Heerlen in de top Tien met onderstaande reeks.
Welke Limburgse club komt in 2018 in de Top Tien ?

Voor informatie over reglement en aanmelding klik hier !

bOndsfOtOwedstrijd 2018

mailto:https://fotobond.nl/fotowedstrijd/?subject=
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Veel clubs organiseren regelmatig een lezing. Als een spreker erg duur is, organiseren 
een aantal clubs samen een lezing. Daarnaast organiseert het rayon regematig lezingen 
of mentoraten. Vaak is het ook mogelijk een lezing (tegen betaling) bij een andere club te 
volgen. 

Op de website van de Fotobond landelijk staan lijsten met personen die een bijdrage kunnen 
leveren aan een informatieve en leerzame clubavond.

Hieronder de namen van die mensen die in ons rayon en inde grensgebieden ervan wonen.
Voor de complete lijst en en een beschrijving van onderstaande personen adviseren wij om 
de bijbehorende pdf’s te downloaden. In de 3 titels van onderstaande opsomming staan 
linken naar deze lijsten met nog meer informatie over deze personen:

Uit de LIJST VAN ‘INTERNE’ SPREKERS VAN DE FOTOBOND [v2 actueel dec 2016]
Voor actuele en uitgebreidere informatie zie hier download deze lijst.

Wim Jenniskens
Verzorgt interactieve workshops en lezingen met als titel “Bespreken van Foto’s” én 
Zeggingskracht (waar zit die en hoe krijg ik die in mijn foto’s?). 

w: home.kpn.nl/w.jenniskens 
e: wim.jenniskens@gmail.com 
t: 06-26 544 505 
a: Librije 28, 5961 VG Horst

Huub Keulers 
Verzorgt avondvullend programma over de fascinerende wereld van de sport-, portret,- reis 
en panoramafotografie; lezingen over hoe je fotoclub interessant en innovatief kunt houden 
voor bestaande en potentiële nieuwe leden;  workshops voor beginnende en wat meer 
ervaren fotografen: basisfotografie, sportfotografie, straatfotografie, model-/portretfotografie, 
straatfotografie en  Lightroom en het bespreken en jureren van foto’s van clubleden op een 
praktijkgerichte, ontspannen én leerzame manier.

w: www.huubkeulers.nl 
e: huubkeulers@ziggo.nl 
t: 06-46 741 111 
a: Mergelakker 62, 6181 JG Elsloo

Jan Nabuurs
Verzorgt inleidingen in documentaire fotografie, conceptuele fotografie, diverse workshops, 
coaching van clubs en-of fotografen, bespreking werk van fotografen en jurering. 
Zijn motto: Fotografie is boeiend. Daarover praten en elkaar enthousiasmeren ook.

w: www.jannabuurs.nl 
e: jannabuurs@home.nl 
t: 077-354 88 59 en 06-50 474 399 
a: Prins Bernhardstraat 55, 5961 BT Horst

lijsten met sprekers vOOr de clubAvOnd

https://fotobond.nl/documents/37/TG-OS-Sprekerslijst-intern-2017-v.2-20161127.pdf
http://home.kpn.nl/w.jenniskens
mailto:wim.jenniskens%40gmail.com?subject=
http://www.huubkeulers.nl
mailto:huubkeulers%40ziggo.nl?subject=
http://www.jannabuurs.nl
mailto:jannabuurs%40home.nl?subject=
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Robert van Sluis 
Multimediale lezingen met het accent op hoe fotografie ingezet wordt voor communicatie 
door middel van beeld. Boordevol praktische tips en interactief. 
Onderwerpen zijn o.a.:  reisfotografie met aandacht voor portretfotografie op reis; het 
beeldverhaal in de reportagefotografie; het verhaal achter de foto.

w: www.eyefordetail.nl en www.robertvansluis.com 
e: robert@eyefordetail.nl 
t: 06-25 038 323 
a: Smitjesland 16, 6663 KH Lent (bij Nijmegen)

Theo van Waas
Verzorgt een lezing ‘Fotografie in Context’ (met aandacht voor in- en externe context en/of 
werkelijke context van een foto).
Jureren en/of beoordelen van fotoclubwedstrijden en tentoonstellingen.
Verder verzorgt hij ook mentoraten; de  cursus Fotobespreken aan de hand van het boek 
‘ Over Foto’s Gesproken, de 4 pijlers van fotobespreken’  en cursussen en workshops 
fotografie / digitale beeldbewerking.

w: www.waasje.nl 
e: waasje@gmail.com 
t: 06-44 274 241 
a: Mastdammenhoeve 49, 5262NA Vught

Twan Wiermans
Verzorgt clubmentoraat, een cursus fotobespreken aan de hand van het boek 
‘Fotobespreken’, een basiscursus fotografie, verdiepingscursussen op maat en bespreken 
en/of jureren van foto’s op een clubavond.

w: www.fotowiermans.nl en www.fotocursuswiermans.nl 
e: photo.wiermans@planet.nl 
t: 043-407 28 90 en 06-51 198 513 
a: Limburgerstraat 135, 6267 CD Cadier en Keer

Uit de LIJST VAN BONDSMENTOREN [2017] 

Een Fotobond-mentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De 
Fotobond-mentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een 
groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar 
persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij 
laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk 
op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een 
mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren 
van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken.

Download hier lijst met bondsmentoren

Frans Grommen - Roermond
t: 0475-69 10 19 of 06-21 527 842
e: f.grommen@outlook.com

http://www.eyefordetail.nl en www.robertvansluis.com
mailto:robert%40eyefordetail.nl?subject=
http://www.waasje.nl
mailto:waasje%40gmail.com?subject=
http://www.fotowiermans.nl
http://www.fotocursuswiermans.nl
mailto:photo.wiermans%40planet.nl?subject=
https://fotobond.nl/documents/36/TG-OS-Bondsmentoren-v.20161120.pdf
mailto:f.grommen%40outlook.com?subject=
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Wim Jenniskens - Horst
t: 077-398 31 96
e: wim.jenniskens@gmail.com
w: http://home.kpn.nl/w.jenniskens/

Jan Kok - Eindhoven
t: 040-251 85 86 en 06-50 668 547
e: jankokfoto@on.nl
w: www.jankokfotograaf.nl

Peter van de Lavoir - Lith
t: 0412-48 18 20 of 06-81 596 299
e: petervandelavoir@gmail.com

Jan Nabuurs - Horst
t: 077-354 88 59
e: jannabuurs@home.nl
w: http://members.home.nl/jannabuurs/fotografie.html

Theo van Waas - Vught
t: 073-656 72 34 en 06-44 274 241
e: waasje@gmail.com
w: www.waasje.nl

Mariet Wielders - Waalre
t: 06-22 417 020
e: workshops@m3w.nl
w: www.M3W.nl

Twan Wiermans - Cadier en Keer
t: 043-407 28 90 en 06-51 198 513
e: photo.wiermans@planet.nl
w: www.fotowiermans.nl en www.fotocursuswiermans.nl

Zie ook de Lijst met EXTERNE SPREKERS Fotobond
Op deze lijst staan sprekers uit het hele land die tegen een vergoeding van kosten een 
inleiding willen verzorgen over één of meer van de volgende fotografie-onderwerpen:
- Over fotografie
- Autonoom
- Portret
- Natuur en Landschap
- Documentair / autonoom
- Documentair / Journalistiek

Download hier lijst met externe sprekers.

mailto:wim.jenniskens%40gmail.com?subject=
http://home.kpn.nl/w.jenniskens/
mailto:jankokfoto%40on.nl?subject=
http://www.jankokfotograaf.nl
mailto:petervandelavoir%40gmail.com?subject=
mailto:jannabuurs%40home.nl?subject=
http://members.home.nl/jannabuurs/fotografie.html
mailto:waasje%40gmail.com?subject=
http://www.waasje.nl
mailto:workshops%40m3w.nl?subject=
http://www.M3W.nl
mailto:photo.wiermans%40planet.nl?subject=
http://www.fotowiermans.nl
http://www.fotocursuswiermans.nl
https://fotobond.nl/documents/38/TG-OS-Externe_sprekers-2015.pdf
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De uitslag van deze landelijke wedstrijd is bekend. Er waren 1059 inzendingen voor deze 3e 
editie, waarvan 89 van Limburgse clubleden en persoonlijke leden. 

De jury van deze 3e Foto Online bestond uit:
- Frank Boots, onze vroegere voorzitter en lid van de Landelijke Groep BMK, 
- Marion Talle-Burger deed de cursus Fotoreflectie en is bondsmentor en 
- Harm Bokje, lid van de BMK-groep en ook bondsmentor.

Voor een uitvoerig juryrapport en een alle uitslagen verwijzen we naar de landelijke site van 
de Fotobond. Of ga rechtstreeks naar de albums met de prijswinnende foto’s van deze editie 
en voorafgaande edities van Foto Online.

In 2018 zullen er 3 landelijke Foto-Online-wedstrijden worden gehouden:
de thema’s voor de 1e en 3e inzending volgen nog.
• 1 ste inzendtermijn van 8 januari tot 15 februari 2018 en de publicatie van de uitslag op 

begin maart 2018,
• 2 de inzendtermijn van 1 mei tot 15 juni 2018 en de publicatie van de uitslag op 24 

september 2018,
• 3 de inzendtermijn van 1 oktober tot 15 november 2018 en de publicatie van de uitslag 

op begin december 2018
• 

 In ons Rayon hebben de volgende leden een sticker gekregen van de jury:

uitslAg fOtO Online 2017 3e editie

Zilver -  
Lianne Peters 
(lid van FK Echt) - 
Fuck you
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Brons -  
Jan Corstjens  
(lid van FG F8 Roerdalen) -  
Een mysterieuze nacht

Brons -  
Jan Corstjens  
(lid van FG F8 Roerdalen) - 
Wie houdt mij bij?

Brons -  
Ron Oosterholt  
(lid van FG Weert) -  
Nothing to see here 
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1714049 1 Fuck you 25 Zilver
1710039 1 Nothing to see here 23 Brons
1761012 1 Een misterieuze nacht 23 Brons
1761012 2 Wie houdt mij bij ! 23 Brons
1719056 2 Stortbui in Padua 21
1727069 1 ZT. 21
3001883 2 Zeelandbrug... 21
1701077 2 meekijken 20
1712012 2 Annetrude 2 20
1714033 2 Jonge Dromen 20
1714035 2 20
1725059 1 dans 20
1725059 2 kolibri 20
1750067 2 Zwerver Lissabon 20
1776003 2 In the mind of Lindbergh 20
1777004 1 Lotte 20
1778001 2 Hoelahoep 20
1701066 1 Rotterdam 19
1717039 1 Steaming Earth 19
1731036 1 Zonder titel 19
1735001 2 Hebbes 19
1766019 2 Ochtend in Aken 19
3001872 1 Being late 19
3001876 1 De Groote Peel 19
3001876 2 De Groote Peel 19
3001883 1 Design Calatrava... 19
1701066 2 De avond valt 18
1701077 1 Aan het strand.... 18
1706064 1 Follow the flow of the 

leaves 
18

1711047 2 Megaliths in the mist 18
1712012 1 Annetrude 1 18
1714033 1 Mist 18

Bondsnr. Foto 
nr.

Omschrijving Punten Sticker

Hieronder een tabel met de uitslag van Foto Online 3e editie 2017 met alle Limburgse 
clubleden die hebben deelgenomen aan deze wedstrijd. 
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1721046 1 Stavanger fjord 18
1721049 2 Whats gebeurd 18
1731036 2 Zonder titel 18
1731045 2 Western Demonstratie 18
1750066 2 Spotlight 18
1751050 2 18
1761035 1 Een lome zomer 18
1766026 1 The Notorious IBE, 

warming-up  voorrondes 
Undisputed World

18

1776003 1 Démence 18
1776015 1 Polderlandschap 

Limburg 
18

1777004 2 Samen alleen 18
3001719 2 Alles draait om licht 18
1706064 2 In gedachte . 17
1710039 2 Vue sur mère 17
1713037 1 HEAVEN 17
1713037 2 Mariefred Zweden 17
1721046 2 Norway lake 17
1721050 1 Nymph of the chapel 17
1735001 1 Enjoy green, yellow and 

red
17

1750066 1 Streets of Toscane 17
1751050 1 17
1766028 1 Zo is het maar net ! 

Hmf!
17

1776010 2 Lichtinval 17
1711038 2 kettingkraan 16
1712055 1 Wandelaar in Gerendal 16
1712055 2 ochtendgloren 16
1718017 1 Garage contrast 16
1718017 2 Vincent en Friends 16
1719056 1 Feest in Sicilie 16
1721050 2 Mot je!? 16
1725061 1 16
1725061 2 16
1731045 1 Enchanted Gardeens 

Arcen
16

Bondsnr. Foto 
nr.

Omschrijving Punten Sticker
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1731046 1 Japanse tuin 16
1766019 1 Voetgangerstunnel 

Aken
16

1766028 2 Ninja monkey 16
1776010 1 Landschap 16
1776015 2 Aix en Provence 16
3001719 1 Muziek in kleur 16
3001872 2 Coffee break 16
3001993 2 RED, BLUE AND 

GREEN
16

1711047 1 Some enchanted 
morning 

15

1714035 1 15
1714049 2 Pink lady 15
1727069 2 ZT. 15
1731046 2 mysterieus 15
1750067 1 Amstel Gold Vip ruimte 15
1711053 2 hertje 14
1714061 2 Vogels 14
1717039 2 Touching the Sky 14
1766026 2 Kornelimünster, Aachen 14
1778001 1 Flamengo 14
3001993 1 VORTEX 14
1711038 1 tijdlijn 13
1721049 1 Autumn at Beemden 13
1711053 1 Kudde herten 12
1714061 1 Vogels 12

Bondsnr. Foto 
nr.

Omschrijving Punten Sticker

Zie voor de prijswinnende foto’s van deze en eerder edities van Foto-Online: 
https://albums.fotobond.nl/FO/ 

Voor de 1e editie van Foto-Online 2018 zie de landelijke website vande Fotobond. 
1 ste inzendtermijn is van 8 januari tot 15 februari 2018 en de publicatie van de uitslag 
op begin maart 2018. Voor reglement en informatie over het inzenden klik hier. en kies 
foto-online.

https://albums.fotobond.nl/FO/
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
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Bij het verschijnen van het december-nummer beschikten we nog niet over de volledige 
uistlag van Foto-Individueel 2017.op deze en de volgende poagina’s alsnog  de uitgebreide 
lijst met alle uitslagen van Limburgse fotografen die hebben deelgenomen aan Foto 
Individueel 2017. In deze tabel zijn opgenomen de uitslagen van de Limburgse clubleden 
(lidnr. met de eerste twee cijfers is 17) en de Limburgse persoonlijke fotobondleden (lidnr. 
met de eerste twee cijfers is 30).

Hieronder de foto’s van de leden die op persoonlijke titel hebben ingezonden. 
De foto’s van de clubleden met een sticker zijn al in het december-nummer opgenomen.
In tegenstelling tot een eerder bericht zijn er géén zeven maar negen leden met  'bronzen' 
foto's !

De achtste foto ('an chasing fly') is van Theo Zelen, die ook regelmatig die Foto van de 
maand aangeleverd heeft !
Huub Keulers uit Elsloo heeft zelfs twee bronzen stickers gewonnen met zijn 2 sportfoto's.

fOtO individueel 2017 -  
de vOlledige limburgse uitslAg

Klik op inderstaande link voor de prijswinnende foto’s in het webalbum van deze editie van 
Foto Indiviudeel 2017 
https://albums.fotobond.nl/FI-2017/ 

https://albums.fotobond.nl/FI-2017/
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Stichting Sint-Jorisdag Beesel organiseert in samenwerking met het Huis voor de Kunsten 
Limburg en Fotobond Afdeling Limburg een fotowedstrijd met als thema VERSPILLING. 
Iedereen, van hobbyist tot gevorderde, wordt uitgenodigd om vóór 1 maart 2018 een 
foto of fotoserie in te sturen waarin verspilling op originele wijze is vastgelegd. Vul het 
wedstrijdformulier in en stuur de foto(s) op via de uploadlink, beiden te vinden op de website 
van de Stichting: https://sintjorisdagbeesel.com/fotowedstrijd.

De fotowedstrijd is onderdeel van de jaarlijkse Sint-Jorisdag die zal plaatsvinden op zondag 
22 april 2018 bij creatief centrum Knooppunt 91, Burgemeester Janssenstraat 51 te Beesel. 
Een vakkundige jury zal van tevoren alle foto’s beoordelen. Thematiek en originaliteit 
wegen bij de beoordeling het zwaarst, op technische afwerking zal minder de nadruk liggen. 
Iedereen heeft gelijke winkansen dus schroom niet om mee te doen. De winnaars worden 
tijdens de Sint-Jorisdag bekend gemaakt en de beste foto’s zullen worden tentoongesteld. 
De meest originele inzendingen worden beloond met een geldbedrag van € 150,00.

De Draak van de Verspilling bedreigt onze samenleving in toenemende mate. Wij groeien 
op in een consumptiemaatschappij en zijn ons nauwelijks meer bewust van verspilling als 
problematiek. Minder verspilling zal uiteindelijk leiden tot een duurzamere samenleving. Het 
doel van de fotowedstrijd is om dat stukje bewustwording opnieuw aan te wakkeren en te 
versterken. De kracht van beelden is hierbij het ultieme middel. Foto’s zeggen vaak meer 
dan woorden.

Ga snel aan de slag met het thema en zie met eigen ogen dat verspilling overal om ons 
heen plaatsvindt. Leg verspilling op een originele manier vast of laat juist een oplossing 
zien. Wij wensen jou heel veel creativiteit en succes toe. Vergeet niet het wedstrijdreglement 
even door te lezen op de website van de Stichting!

Bestuur Stichting Sint-Jorisdag Beesel
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expOsities en lezingen

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.

jAnuAri 

- 1 januari  t/m 31 maart 2018
De urban explorers Kees de Jong en Rein Reuter van Fotokring Midden-Limburg exposeren 
hun foto’s van hun recente zoektochten naar industrieel erfgoed (en URBEX-foto’s).
Deze expositie is te bezoeken in  „Den Lavaar”,  Marktplein 7, Heusden-Zolder.
Klik hier voor meer info.

- 12 t/m 14 januari 2018
Vrijdag 12 januari zal om 20.00 uur de wethouder van cultuur, de heer Jo Bisscheroux de 
expositie in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten openen. 
Verder is de expositie te bekijken zaterdag 13 januari en zondag 14 januari van 14.00 tot 
17.00 uur .
Zie ook: http://www.fotoclubstichtingdracula.nl/expositie.html

- van 14 januari t/m 25 februari 2018
Euregionale Expositie in Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BE Venlo (www.
limburgsmuseum.nl).
Zie ook: http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstri

 mei

- van 10  t/m 13 mei 2018
Voor het eerst brengt het Fotofestival aan de Maas in het voorjaar van 2018 de beste 
Nederlandse amateurfotografen samen in een expositie in het Nederlands Fotomuseum.
Voor meer informatie zie: http://www.fotofestivalaandemaas.nl/index.php/het-festival.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotoclubstichtingdracula.nl/expositie.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstri
http://www.fotofestivalaandemaas.nl/index.php/het-festival
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foto eXPosities  
euregiOnele fOtOwedstrijd
De 65 geselecteerde foto’s vormen tezamen een expositie die een tijdsbeeld geeft 
van de huidige samenleving. De expositie reist de deze maanden door de Euregio 
en was te zien in
 achtereenvolgens te zien in: 
het Städtisches Museum Schloss Rheydt in Monchen Gladbach (Duitsland)
in het Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven (Belgie)

en van

14 januari t/m 25 februari 2018

Limburgs Museum
Keulsepoort 5 
5911 BE Venlo
Nederland
www.limburgsmuseum.nl

http://www.limburgsmuseum.nl
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industriële schAtten uit de euregiO mAAs-rijn

De urban explorers Kees de Jong en Rein Reuter van Fotokring Midden-Limburg 
exposeren hun foto's van recente zoektochten naar industrieel erfgoed (en URBEX-foto’s).

‘Ontdekkingstochten’, zo noemen ze hun gezoek naar overblijfselen uit ons industrieel 
verleden.  
Urban exploring wordt het ook wel genoemd, het formeel dan wel informeel bezoeken, 
fotograferen en documenteren van verlaten gebouwen.  
Met grote interesse voor historie leggen Kees en Rein bezienswaardigheden uit de regio 
vast op de gevoelige plaat.

De foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ neemt u mee op reis langs historische 
locaties in de EURGIO MAAS-RIJN.  
Zo zijn foto’s  te zien van kolenmijnen te Beringen (B), Zolder (B),  Alsdorf (D) en 
Hückelhoven (D). 

Deze expositie is te bezoeken van 1 januari t/m 31 maart 2018 in: 
„Den Lavaar”,  
Marktplein 7,
Heusden-Zolder.(B) 

Openingstijden: Ma 11u-18u // Di-Woe 10u-18 u // Do-Vr 10u-23u // Za 11u-23u // Zo11u-
22u.
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fOtOclub “drAculA” in mArgrAten  
bestAAt 40 jAAr in 2018.
Dit vieren wij met een grote expositie in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten, 
Amerikaplein 1 in Margraten.

De wethouder van cultuur, de heer Jo Bisscheroux zal de expositie openen. Vrijdag 12 
januari om 20.00 uur.

Verder is de expositie te bekijken zaterdag 13 januari en zondag 14 januari van 14.00 tot 
17.00 uur .

Wij bieden naast het gebruikelijke vrije werk van het afgelopen jaar ( fotoprints en beamer) 
het volgende.

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben alle leden een speciale serie gemaakt.
Dit zijn series gemaakt in alle dorpen, gehuchten en kernen die de gemeente Eijsden-
Margraten rijk is.
Deze plekken zijn verdeeld onder de leden dus echt álles staat op de foto. Iedereen was vrij 
in idee, uitwerking en presentatie. Deze series zijn gebundeld in een boekje dat tijdens de 
expositie verkrijgbaar is.

Wij nodigen iedereen uit onze expositie te bezoeken.

Zie ook: http://www.fotoclubstichtingdracula.nl/expositie.html 

http://www.fotoclubstichtingdracula.nl/expositie.html
http://www.fotoclubstichtingdracula.nl/expositie.html
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de 
grafischesector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar 
machinepark, eengrote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer 
breedproductenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, 
raamvisuals, digitalefotoboeken: 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 2016
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van Limburg 
Foto 2016 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.

Bezoek voor meer informatie 
over
Vakcolor Digitaal BV  
en over het uitgebreide 
productenpakket de website 
www.vakcolor.nl/

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

http://www.vakcolor.nl/

