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foto vAn de mAAnd - mei 2018
Thema: Limburg
Marcel Hakvoort - AFV Blerick

Limburg wordt nog steeds gezien als een uithoek van de samenleving waar het gezamen-
lijke accent als zangerig bestempeld wordt en de mensen als dom.
Toch zijn er mensen die hetzelfde lot als ik beschoren zijn, hetzelfde accent hebben en ook 
gedoemd zijn om de heuvels op en af te fietsen, maar die mijn mening verbazingwekkend 
genoeg niet delen. Sterker nog, ze zijn tróts op Limburg. Ze voelen zich één. Zetten zich af 
tegen Nederland. Onafhankelijkheid is waar ze naar streven.
Dit gevoel van saamhorigheid zie ik steeds meer om me heen. Het aantal tassen versierd 
met een Limburgse vlaggen wordt groter en groter. Jongens met shirts waarop Limburgse 
teksten afgedrukt zijn passeren mij steeds vaker.
Wanneer komen de eerste oproepen voor een referendum voor een onafhankelijk Limburg? 
Nu we leven in een tijd waarin het populisme via de social media hoogtij viert, zou je daarop 
kunnen wachten. Zeker nu de Catalanen ons voorgaan.

Na de Brexit, referenda en onafhankelijkheidsverklaringen is Limburg het zat! Als de 
Europese Unie uit elkaar valt, waarom daar stoppen? Iets wat iedere Limburger al vaker 
heeft gedacht wordt nu werkelijkheid: een onafhankelijk Limburg !!!

Bovenstaande mijmeringen zijn uitermate 
van toepassing op de winnende foto van 
deze maand, met als thema Limburg van 
Marcel Hakvoort, de “huisfotograaf” van 
Rowen Heze die nog steeds zingen: het is 
een kwestie van geduld....wachten tot heel 
Holland ......Limburgs Lult...!  
De uiterst broeierige sfeer en de bezwete 
emotionele gezichten geven op de juiste 
wijze de sfeer weer, die er tijdens zo ‘n 
beladen concert heerst. Ze gaan helemaal uit 
hun dak en het is nu nog maar een kwestie 
van geduld...!

Proficiat Marcel met deze broeierige foto. 

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Kleur.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 mei 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 en je bondsnummer plus 
naam van je fotoclub
Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’  - redactie@fotobondlimburg.nl
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album met de foto’s van de maand vanaf 2015
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25 mei 2018 wordt nieuwe privacywetgeving van kracht

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook voor fotografen

Wanneer je als fotograaf mensen fotografeert, verwerk je persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die leiden naar een bepaald persoon. Dit zijn de 
gewone persoonsgegevens (bijv. NAW-gegevens / e-mail / telefoonummer) en de bijzondere 
persoonsgegevens (o.a. etnische afkomst, politieke en religieuze opvatting, lidmaatschap 
van een vereniging of vakbond, enz.)
Dus ook foto’s van herkenbare natuurlijke personen zijn persoonsgegevens. Herkenbaar is 
daarbij breder dan direct identificeerbaar. 
Zelfs als het gezicht van een betrokkene wordt gemaskeerd, bijvoorbeeld met een zwart 
balkje, kan een foto een persoonsgegeven zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij publicatie 
van camerabeelden van vermeende winkeldieven.

Deze nieuwe nieuwe privacywetgeving treedt op 25 mei a.s. in werking.
De AVG heeft grote gevolgen voor alle geledingen van de Fotobond. Zowel de Fotobond, de 
afdelingen als de aangesloten clubs moeten privacyregels opstellen, een privacyreglement 
vaststellen en publiceren op hun website en alle leden laten instemmen met het gebruik van 
hun persoonlijke gegevens. Er moeten verwerkersovereenkomsten worden gesloten met 
iedere persoon en instantie die de gegevens gebruikt, zelfs tussen de diverse geledingen 
van de Fotobond. 

Half Nederland worstelt met dit onderwerp, dus zit niet teveel in over dit tijdpad.
Bedenk ook dat de persoonsgegevens die een fotoclub hanteert niet erg gevoelig zijn. 
In eerste instantie is nu een model beschikbaar voor het privacyreglement van een fotoclub. 

Enkele alerte leden hebben inmiddels vragen gesteld over dit privacybeleid. De tijd dringt en 
er is een lange weg te gaan. Vandaar deze informatie.

De Fotobond werkt bij het opstellen van bruikbare modellen samen met de NOVA 
(Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs) en de NVBG (Nederlandse 
Vereniging voor Beeld en Geluid). Vooral de NOVA is al ver en heeft hierin bruikbaar 
voorwerk gedaan.

Voor meer informatie ga naar:
Fotobond Nelderland / Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie
https://fotobond.nl/over-fotobond/privacywetgeving/

Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
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aankondiging | afdelingsmentoraat 2018

Algemene informatie:
• Hoe kom je van afbeelding naar verbeelding?
• Wat wil je met jouw fotografie laten zien en bereiken?
• Wat zou voor jou een interessant onderwerp zijn om enige tijd mee bezig te zijn?

Het mentoraat omvat geen uitgestippeld leerplan, maar is een zoektocht onder begeleiding 
van de mentor, die voor iedere deelnemer verschillend zal zijn. Het verloop van het 
mentoraat hangt daardoor ook voor een groot deel af van de inzet en het enthousiasme 
van de deelnemers zelf. Het is mentoraat is géén verdieping in de techniek en/of 
beeldbewerking, vooral het zoeken naar en ontwikkelen van jouw eigen stijl staat centraal.

Praktische informatie:
Het afdelingsmentoraat wordt begeleid door bondsmentor Frans Grommen en bestaat uit vijf 
avondbijeenkomsten in Roermond (exacte locatie volgt):

donderdagen

24 mei, 28 juni, 20 september, 1 november, 29 november

20.00 uur tot circa 22.30 uur

Aanmelden:

Je kunt jezelf aanmelden t/m 5 mei via de onderstaande link:
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--afdelingsmentoraat.html

Deelnemers dienen lid te zijn van de Fotobond. De kosten voor het mentoraat zijn € 50,- per 
deelnemer. De cursusgroep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

Bij voldoende aanmeldingen krijg je per email een bevestiging dat de cursus definitief 
doorgaat en een verzoek om het cursusgeld over te maken. Restitutie van het cursusgeld is 
niet mogelijk.

 

Vragen of meer informatie?

Mary van Rossenberg

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers 
T: +31 (0)6 3482 0172 
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl
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uitslag 'series 5 met samenhang 2018'

Donderdagavond 26 april 2018 werd de jurering bekend gemaakt van de wedstrijd ‘series 5 
met samenhang’.
Dit jaar was de eer aan Rob Agterdenbos om de Limburgse inzendingen te beoordelen en te 
nomineren voor Foto Nationaal.

27 fotografen hebben het aangedurfd om een serie in te zenden.
Dit levert de volgende oogst op:
- 10 nominaties voor foto Nationaal 2018,
waaronder een 1e, 2e en 3e prijs en 3 eervolle vermeldingen.

Uit de 10 nominaties heeft Rob Agterdenbos de volgende drie prijswinnaars gekozen:

1e prijs 
Rob Driessen (1721048) van FK Stein met de serie "Arctic Wonderland"
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2e prijs 
Harrie Houben (1776015) van FG Interfocus met de serie "Het plafond naar de hemel"

Pierre Reubsaet (1721040) van FK Stein met de serie "Kleien"
3e prijs
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Nominaties met een eervolle vermelding zijn er voor:
- André Hilkens (1771022) van FC Sittard met de serie "The muscle mass illusion"
- Jan Crutsen (1774007) van FG Maastricht met de serie "Regen Heinsberg"
- Herman Roes (3001742) Persoonlijk lid met de serie "De betoverde stad".

De andere nominaties zijn er voor :
- Jack Versprille (1721009) van FK Stein met de serie "Gemis"
- Jack Berkx (1750066) van FC De Sluiter met de serie "Afscheid"
- Jan Corstjens (1761012) van F8 met de serie "Gezocht"
- Joost van Ingen (1776005) van FG Interfocus met de serie "Ad".

Via deze link zijn alle inzendingen van 'series 5 met samenhang 2018' in te zien.

Klik hier voor een overzicht van alle genomineerde foto's.

De grote winnaar van de clubs is FK Stein met 3 inzendingen, die alledrie genomineerd zijn (1e en 3e 
prijs en nog een nominatie).
FG Interfocus had 4 inzendingen, waarvan er twee genomineerd zijn (2e prijs en een nominatie).
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nieuwe fiap onderscheidingen 2018 toegekend

Aan twee Limburgse fotobondleden is dit jaar een FIAP onderscheiding toegekend. 
- Rob Boehle - EFIAP/brons
- Willem Halbach - EFIAP/brons
- Will Verheesen - EFIAP/excellence.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Fotobond van 21 april a.s. 
worden de onderscheidingen uitgereikt door Oege Lam, voorzitter Fotobond.

Via deze link is de galerij der gelauwerden vanaf 2016 te bekijken.
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uitslag bondsfotowedstrijd 2018

Op zondag 8 april 2018 werden in Zutphen in het Theater en Congrescentrum Hanzehof de 
inzendingen van de Bondsfotowedstrijd 2018 besproken door de jury.
Op de website van de landelijke fotobond staat een pdf met een tabel met de klassering van 
alle clubs die aan deze wedstrijd hebben deelgenomen.

Dit jaar hebben 24 clubs van ons rayon een serie van 10 foto's ingezonden voor de BFW 
2018.
In onderstaande tabel de rangschikking van deze clubs. 
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Om alle ingezonden foto's te bekijken ga haar het album BFW2018.

Naast de clubbeoordeling kregen de ingezonden foto’s ook een individuele beoordeling. De 
foto’s met het hoogste aantal punten kregen een sticker.
26 en 25 punten is zilver, 24 en 23 brons. Er waren dit jaar geen gouden stickers.
Klik voor een compilatie van de deze stickers.

Hieronder een tabel met een overzicht van de behaalde stickers door leden van Limburgse 
fotoclubs:
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Bent u ook benieuwd wat de jury van de 
Bondsfotowedstrijd 2018 van uw inzending 
vond? Waarom hebben sommige foto's 
een sticker gekregen en andere foto's niet? 
Waar lette de jury op bij de beoordeling 
van de ingezonden foto's? Allemaal 
interessante vragen waarvan het antwoord 
helpt bij de fotografische ontwikkeling.

Om die reden organiseren we als Afdeling 
ook dit jaar weer twee bijeenkomsten 
waarin de resultaten van de Limburgse 
fotoclubs door één van de juryleden van de 
Bondsfotowedstrijd besproken worden.

de eerste bijeenkomst is in 
Zalencentrum OASE, Bachstraat 51 in 
Sittard (zuid) zijn op dinsdag 22 mei om 
20.00 uur met jurylid Gerrit Meerman en 

de tweede bijeenkomst is in 
Zalencentrum Velderie, Prins 
Berhardstraat 1 in Roermond (noord) op 
23 mei om 20.00 uur met jurylid Pieter van 
Leeuwen.
 

bespreking bondsfotowedstrijd 2018  
in sittard en roermond
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expositie fotogroep reuver "de bril van jan"

Zaterdag 7 april werd de 
expositie van Fotogroep Reuver 
geopend door Jan Nabuurs. 
Jan belichtte in zijn inleiding 
het feit dat fotografie een 
taal is. Fotograferen heeft als 
uiteindelijk resultaat dat je jezelf 
blootgeeft in je beelden. Dat 
is een groeiproces waarin ook 
de uitdaging van de technische 
realisatie een onontkoombare 
fase is. Maar het doel blijft: Wat 
vertel ik met mijn foto's en wat 
doen de foto's met de kijkers

Door deze bril heb ik de foto 
expositie bekeken en wil ik dit 
stukje schrijven.

In de expositie wordt een eerbetoon gegeven aan Jan van Wylick, een zeer gewaardeerd 
lid dat het afgelopen jaar is overleden. De liefde, zorg en oog voor detail van Jan zie je terug 
in zijn foto's. Er zijn al vele bijen op bloemen gefotografeerd maar zelden zo zorgvuldig en 
evenwichtig. De foto vertelt mij dat we goed moeten zorgen voor de bijen en de bloemen. 
Een heel actueel thema op dit moment. 

Adriaan de Roode 
is een fotograaf die 
zijn foto-idioom op orde 
heeft en los van de 
‘regels’ kan spelen met de 
compositie en sfeer 
in zijn 
foto’s. Boeiende foto’s 
die uitnodigen om 
de diepere lagen te 
ontdekken. De fiets 
die het beeld uit rijdt is 
op precies het juiste 
moment vastgelegd. 
Maar hij laat op meerdere foto’s zien dat hij op het juiste moment op de juiste plek kan zijn.

Ik houd het alfabet verder maar aan en kom bij Albert Hanssen. Hoewel ‘zonder titel’ 
gepresenteerd hoor ik in de wandelgang dat de serie het leven van jong tot oud verbeeldt. 
Toch gebeurt er meer op de foto’s. Waar ik meteen gevangen word door de blikken vanuit 
de etalages, zijn de mensen op de straat hier totaal niet hiermee bezig. Communicatie, kan 
dat anno nu alleen nog plaatsvinden met een app? 
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Het tijdsbeeld dat Fons 
Janssen neerzet van de 
bouwvakker vind ik van hem 
het sterkst. De foto straalt uit 
dat de fotograaf het toeval 
weinig kansen heeft gegeven 
en voor mij dus ook dat 
alles op de foto ertoe doet. 
Ondanks dat er geen kraan te 
zien is weet je dat hij er is.

Al schrijvende pak ik even 
het moment om mijn voorkeur voor het papieren beeld uit te spreken. Naast de foto’s vertoont de 
fotogroep ook een digitale presentatie met muziek. De beelden zijn zeker fraai, maar toch lukt het mij 
niet door het opgedrongen tempo van een presentatie, dieper tot de beelden door te dringen dan een 
eerste indruk. Maar dat zegt ook weer iets over mij natuurlijk.

Guido Hermans’ 
regenboog roept 
vragen op. De 
schaduwen van de 
boompjes liggen 
perfect, maar ik zie 
geen overtuigende 
regenwolken. Worden 
we hier beetgenomen? 
De strakke compositie 
toont de weg naar de 
pot met goudstukken aan de horizon.

Omdat ik de bril van de verhaalkwaliteit nog steeds op heb wil ik de foto van het touw van 
Huug Lennaerts hier noemen. Heel eenvoudige maar toch zeer krachtige beeldtaal. De 
associaties die het bij mij oproept zijn nogal confronterend en de termen mooi of genieten 
komen niet in me op. Maar hij spreekt. Dat weer wel.

Het fragiele bloemetje 
van Ineke Gerrits 
laat mij de adem even 
inhouden. Dat verwacht 
je niet in die robuuste 
omgeving. De foto nodigt 
uit om bij weg te dromen 
en mijn gedachten te 
verzetten zonder heel 
sturend te zijn.

De foto van Jacques Hensen van de dame in een landschap van betonblokken doet mij 
wel wat. De rozen op het voorste betonblok suggereren een monument. Toch veranderen de 
blokken op een gegeven moment in gebouwen; een abstracte stad met een eenzame vrouw.
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Het werk van Kim Bellen valt op door de duidelijke rol van kleur in zijn werk. De meeste 
vragen roept de foto van het blokhutje bij me op. Sprookjesachtig licht. Op de achtergrond 
een skipiste. Ik zoek roodkapje en de wolf tussen de bomen, maar ik vind ze niet.

Bij Marian van Soest 
valt menig oog op 
de mensen die de 
waterbak trotseren. 
Het juiste moment 
maakt ook hier het 
verhaal compleet. 
Bewondering en 
verbazing over de 
deelnemers wisselen 
zich af in mijn hoofd.

Het meest bezig met de inhoud en het verhaal is volgens mij Paulette Noten. De foto van 
het doorkijkje met de bezems met schop moeten wel haast samengesteld zijn, maar het is 
zo netjes gedaan dat het aangetroffen zou kunnen zijn. Herhaling, dagelijkse sleur en einde 
van de tunnel zijn termen die in me op komen.

Natuurlijk vormen alle foto’s ook 
elkaars context en misschien 
wel daarom voel ik na de vorige 
wel mee in de droomwereld 
van Wilmy Boonen. Een 
paarse tuin met een zwierige 
waterpartij. Even weg uit de 
realiteit in een eigen paradijsje. 
Misschien zegt dit wel meer 
over de fotograaf dan het in 
eerste instantie lijkt.

Het moge duidelijk zijn, ik heb 
het naar mijn zin gehad in 
Reuver.

En Jan, bedankt voor de bril. Hij is nog gratis ook!

Bart Beurskens.
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Fotobond Afdeling Limburg | www.fotobondlimburg.nl | email info@fotobondlimburg.nl 
KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

Limburg Foto 2018 - editie 25 
Dit najaar vieren we de 25ste editie van Limburg Foto. Reden genoeg om er met z’n allen een mooi 
fotografisch feest van te maken. 

Uit historisch onderzoek blijkt dat de eerste editie in 1970 in Venlo werd georganiseerd. In een brief 
van 10 maart 1970 schreef de toenmalige bondsconsul, de heer Piet Heijnen, een brief aan alle 
Limburgse Fotoclubs dat van 30 mei tot 7 juni 1970 in Venlo een ruimte was gereserveerd voor een 
tentoonstelling van alle Limburgse clubs: 
 
 
 
 
 
 
Vanwege dit begin van de geschiedenis van Limburg Foto leek het ons gepast om de 25ste editie van 
Limburg Foto te starten met een expositie in Venlo. 
Het Kunstencentrum Venlo heeft zijn medewerking toegezegd en dat betekent dat we op 
vrijdagavond 28 september om 20 uur de bekendmaking van de prijswinnende foto’s en de opening 
van de expositie hebben gepland. De expositie zal in Venlo te zien zijn tot en met woensdag 24  
oktober 2018. 
Daarna verhuist de expositie naar Ligne in Sittard, waar we in samenwerking met Zuyd Hogeschool 
en museum de Domijnen de expositie in de entreehal organiseren. De expositie zal hier geopend 
worden op vrijdagavond 26 oktober 20 uur en is te zien tot met zondag 11 november 2018. 

Naast de traditionele wedstrijd en expositie zullen we een aantal inspirerende fotografen uitnodigen 
om een lezing te geven over hun professionele werk. 

Uiteraard rekenen we op een grote deelname van onze leden aan de wedstrijd zodat we een 
aansprekende expositie kunnen neerzetten. We hebben talent genoeg in Limburg. 
 
De belangrijkste datums op een rij: 
maandag 10 t/m vrijdag 14 september: Inleveren foto’s bij Huis voor de Kunsten Roermond 

vrijdagavond 28 september - 20 uur: Opening & Uitslag Limburg Foto - Kunstencentrum Venlo 
28 september  t/m 24 oktober: Expositie Limburg Foto - Kunstencentrum Venlo 

vrijdagavond 26 oktober - 20 uur: Opening Limburg Foto - Ligne Sittard 
26 oktober  t/m 11 november: Expositie Limburg Foto - Ligne Sittard 

 
Het bestuur van de Fotobond  Afdeling Limburg.   

 

mede mogelijk gemaakt door: 
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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.

mei 

- 1 januari t/m 1 juli 2018
Piet Schuttelaar exposeert tijdens de openingstijden in Bibliotheek van Valkenburg aan de 
Geul. Vanaf april wordt een groot deel van de foto’s gewisseld. De expositie bevat vooral 
foto’s, maar ook gedichten, in combinatie met een foto.
Voor meer info ga de naar de website van de Bilbliotheek Valkenburg.

- 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.

Van de longlist genomineerde fotografen voor deze expositie in het Fotomuseum zijn drie 
Limburgse fotografen definitief geselecteerd.
Dit zijn:

Anouk Smit - Samen oud (persoonlijk lid)
Karin de Jonge - Forever Young op Paaspop (FC Océ - Venlo)
Koen Verjans - AdWorkx (Fotokollektief Zuid-Limburg).
Voor meer informatie zie: http://www.fotofestivalaandemaas.nl/index.php/het-festival.

- 10 t/m 20 mei 2018
FC Venray exposeert In de foyer Bij Roel Linssen (BRL)  aan de Hoenderstraat 10 te Venray.
De opening vindt plaats op donderdag 10 Mei 2018 om 15:00 uur.
Verder is de tentoonstelling te bezichtigen op 11, 12 en 13 Mei 2018 van 14:00 tot 18:00 uur. 
En 18, 19 en 20 Mei 2018 van 14:00 tot 18:00 uur.
Klik hier voor meer info en flyer.

- dinsdag 22 mei 2018 om 20.00 uur
Bespreking resultaten Limburgse fotoclubs door jurylid Gerrit Meerman van de 
Bondsfotowedstrijd 2018 in Zalencentrum OASE, Bachstraat 51 in Sittard (zuid) .

- woensdag 23 mei 2018 om 20.00 uur
Bespreking resultaten Limburgse fotoclubs door jurylid Pieter van Leeuwen van de 
Bondsfotowedstrijd 2018 in Zalencentrum Velderie, Prins Berhardstraat 1 in Roermond.
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september

- maandag 10 t/m vrijdag 14 september 2018
Inleveren foto's Limburg Foto 2018 bij Huis van de Kunsten Roermond.

- vrijdagavond 28 september
Opening Expositie & Uitslag wedstrijd Limburg Foto 2018.

- 28 september t/m 24 oktober
Expositie Limburg Foto 2018 in Kunstencentrum Venlo.

oktober

- vrijdagavond 26 oktober
Opening Expositie & Lezing Limburg Foto 2018 in De Domijnen Sittard.

- 26 oktober t/m 11 november
 Expositie Limburg Foto 2018 in de Domijnen Sittard.

november

- 9-10-11 november 2018 
Het weekend van het 40 jarig jubileum van Fotogroep F8 uit Roerdalen.
Zij zullen dit jubileum vieren met met o.a. een grote fotoexpositie.



23 Afdelingsbulletin fotobond Limburgm e i  2 0 1 8

expositie fotoclub venray
 
Het is weer eens tijd voor een Expositie van de fotoclub Venray . De leden van Fotoclub 
Venray zullen verschillend vrij werk laten zien op deze expositie.

Wij hebben door van elkaar te leren en te inspireren deze expositie tot stand gebracht. Wat 
dat zoal oplevert laten we dit voorjaar graag zien in een Expositie met als thema ''vrij werk".

We nodigen jou van harte uit om te komen kijken naar het vrij werk van onze fotografische 
beelden.

Het adres van de expositie is In de foyer Bij Roel Linssen (BRL)  aan de Hoenderstraat 10 te 
Venray.

De opening vindt plaats op 
donderdag 10 Mei 2018 om 
15:00 uur.

Verder is de tentoonstelling 
te bezichtigen op 
11, 12 en 13 Mei 2018 van 
14:00 tot 18:00 uur. 

En 18, 19 en 20 Mei 2018 
van 14:00 tot 18:00 uur

De toegang is gratis
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Dertien natuurfotografen van Fotogroep Weert hebben de afgelopen twee jaar het 
bijzondere karakter van Grenspark Kempen~Broek op prachtige beelden vastgelegd. De 
expositie wil deze Groene Parel op een unieke manier onder de aandacht brengen van 
het grote publiek. Met grote fotopanelen en een interactieve audiovisuele presentatie kan 
men kennis maken met de enorme diversiteit en de bijzondere schoonheid van het gebied. 
Het Grenspark Kempen~Broek kent ongekende en bijzondere natuurwaarden. Deze zijn 
bij een groot publiek nog onbekend. Voor de groep natuurfotografen van Fotogroep Weert 
aanleiding om gedurende twee jaar dit internationaal unieke natuurgebied in verschillende 
seizoenen op beeld vast te leggen. Het gebied is bijzonder door de grote afwisseling van 
zandverstuivingen, moerasbossen, de vele beken en plassen. Door de vele waterlopen en 
bijbehorende watermolens kent het gebied ook een rijke geschiedenis.

Op grote, professioneel gedrukte fotopanelen wordt dit unieke karakter via de deelgebieden 
van het Grenspark op fotografisch boeiende en educatieve wijze getoond. In totaal omvat 
het een wandlengte van meer dan 30 m. Ook is er een interactieve audiovisuele presentatie 
te zien. Op verzoek zijn er rondleidingen of presentaties mogelijk.

De expositie vindt plaats in het stadhuis van Weert van zaterdag 14 april tot medio mei.
In het stadhuis in Weert is de expositie te zien op de boven- en benedenverdieping 
gedurende de openingstijden en in de weekenden van 14/15 april en 21/22 april ook van 
12.00 – 17.00 uur. De gemeente Weert heeft de primeur met deze expositie.  
Daarna gaat de tentoonstelling naar andere gemeenten binnen het Kempen~Broek gebied.

Voor informatie klik hier voor de website van de FG Weert.

fotoexpositie natuurfotografie in weert
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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


