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Oktober 2012 

Foto van de maand oktober 2012 
 
 
Het thema van de foto van deze maand .....kleur.......! 
Dus vroeg ik van de week iemand:........... 

Is wit ook een kleur?       natuurlijk..............zei hij bevestigend........     en..eeh........ Zwart dan....?      zeker....dat is 
ook een kleur....   !  Is er dan nog verschil tussen zwart- wit en kleur?      vroeg ik hem aarzelend,       Vragend 
keek hij me aan........    Hij wist het ook niet meer......!! 
 
Gelukkig waren er geen zwart-wit foto's bij deze keer, maar daarom des te meer fraaie kleuren foto's, 
Ik weet niet of dat aan onze nieuwe Facebook pagina ligt.....maar het werkt in ieder geval stimulerend, 
Liefst uit 22 foto's mochten we deze maand kiezen, beslist geen eenvoudige taak......! 
Maar toch was de keuze snel gemaakt, als je let op originaliteit, compositie en natuurlijk kleur, 
Bij sommige foto's ging het echter alleen maar om kleur,en dat was duidelijk toch te weinig.... 

Maar wederom sprongen enkele foto's er duidelijk boven uit, en uiteindelijk vond ik de sfeervolle foto van Martin 
de Bock, qua beeld, sfeer en kleur echt een juweeltje...ingetogen kleuren, die perfekt bij mekaar passen,fraaie 
details in de voorgrond, en de invoegende lijn naar de vuurtoren, en een perfekte kadrering..... 

Martin is sinds april 2012 aangesloten bij Fotogroep F8 in Roerdalen,en vertelt: mijn doel is mooie, aansprekende 
platen te maken waarbij compositie meestal het hoofdthema is.en daar is hij zeker dit keer in geslaagd...Proficiat 
Martin met deze foto van de maand. 
  
Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, met als thema: 
HET GOUDEN LICHT 
 

Aan het begin en eind van de dag, bij onbewolkte weer, als de zon (nog) een uur boven de horizon staat (onder 
de 30 graden), verlicht hij de objecten met een licht-oranje gloed. 

Onopvallende, grijze gebouwen, wegen of landschappen krijgen een warme toon. Fotografen noemen dit het 
"gouden licht". 
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 oktober 2012. 
Stuur je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste formaat insturen (560 pixels langste zijde) 
 
Bedankt alvast !! , en wellicht tot bij Limburg foto...!! 
 
Jean Pierre Cremers 
Redacteur 'Foto van de maand' 
redactie@fotobondlimburg.nl 
 
Redacteur 'Foto van de maand' redactie@fotobondlimburg.nl  

 

Thema november 2012 : ‘gouden licht ’	  



Voorwoord ‘ van de voorzitter – oktober 2012 
Een grote stapel foto’s die ingeleverd zijn voor Limburg Foto ligt klaar bij het Huis voor de Kunsten. Klaar voor de 

volgende fase, de jurering. Dat is natuurlijk een spannend moment. Welke foto’s worden voor de expositie 

geselecteerd en welke daarvan vallen in de prijzen? Helaas onvermijdelijk dat daarna het grootste aantal van de 

ingezonden foto’s weer wordt ingepakt en niet wordt geëxposeerd. Dat is eigenlijk wel jammer want ongetwijfeld 

zal een groot deel van de afgevallen foto’s wel expositiewaardig zijn. Dat was ook de ervaring van twee jaar 

geleden, dat een veel grotere groep foto’s voldoende interessant was om geëxposeerd te worden. De praktische 

beperking van de ruimte noodzaakt echter om een krappere selectie te maken.· 

 

Enige tijd geleden werd me de vraag gesteld of Limburg Foto nu een wedstrijd is of een manifestatie. Ik heb toen 

het eerste bevestigd. Het heeft alle kenmerken van een wedstrijd maar door de het inrichten van een expositie met 

ongeveer honderd werken is het ook wel meer dan alleen een wedstrijd waar het primair om de hoofdprijzen gaat.  

Het lijkt me wel een interessante uitdaging om te onderzoeken of er geen andere formules te bedenken zijn voor 

Limburg Foto. Ik weet dat een aantal Limburgse leden suggesties hebben voor een wat andere opzet. Het is voor 

het komende jaar goed om eens te inventariseren welke ideeën er onder Limburgse leden zijn voor aanpassing of 

misschien uitbreiding van de formule. Zelf ben ik wel gecharmeerd van de opzet van het Fotofestival aan de Maas 

zoals dat vorig jaar in Rotterdam is gehouden (de naam zou ook in Limburg bruikbaar zijn). Een dergelijke opzet 

vergt echter wel erg veel menskracht en financiën. Maar hierbij de oproep aan iedereen om creatieve ideeën voor 

de komende edities van Limburg Foto bij het bestuur aan te dragen. 

 

De voorbereidingen voor de komende editie gaan in een hoog tempo door. We mogen in het ECI complex de 

centrale hal gebruiken als expositieruimte en dat is natuurlijk een fantastische binnenkomer voor alle bezoekers. 

Daarmee krijgt Limburg Foto ook de exposure die het verdient. 

Ik zie u ongetwijfeld allemaal bij de opening op donderdag 25 oktober in Roermond. De opening zal worden 

verricht door Leo Bender, de directeur van het Huis voor de Kunsten Limburg. Daarmee komt ook tot uitdrukking 

dat fotografie volwaardig deel uitmaakt van het culturele gebeuren in Limburg. 

 

Frans Grommen 

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg 

 

 

 
   
 
 
 
 
 



 

 

Internationaal	  Photo	  Festival	  	  

van	  13	  september	  –	  21	  oktober	  2012	  

Breda	  

 

 

 

Persberichten	  



BMK-dag	  10	  november	  2012	  
De BMK-dag in 2009 ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Bonds Meester Klasse 
was een succes en de roep van de deelnemers om meer willen we niet onbeantwoord laten.	  

Op zaterdag 10 november aanstaande is het zover en kunnen alle leden van de Fotobond 
deelnemen aan workshops en lezingen die door BMK-ers worden verzorgd. Nou ja, alle leden is 
natuurlijk praktisch niet haalbaar. Er is ruimte voor 200 deelnemers en de honorering van de 
inschrijving gebeurt op volgorde van inschrijving via de e-mail! De inschrijvingstermijn sluit op vrijdag 
26 oktober 2012. 

Het mooie van deze BMK-dag is dat je je eigen programma kunt samenstellen. Wil je meer weten 
over het werk van verschillende BMK-ers of neem je liever deel aan workshops over een bepaald 
onderwerp. Bijna alles kan. Natuurlijk moeten we wel rekeninghouden met het maximaal aantal 
deelnemers per workshop of lezing en daarom moet je ook enkele alternatieven opgeven. Gebruik de 
laatste pagina om je keuze te maken en die te sturen naar bmkdag2012@gmail.com, nogmaals 
uiterlijk 26 oktober! 

DE PROGRAMMA-ONDERDELEN WAARUIT JE KUNT KIEZEN 

WORKSHOPS 
Elke workshop (WKSH-A t/m WKSH-H) duurt 2 uur (zonder pauze). 

WKSH-A: FOTOBESPREKEN en STROMINGEN IN DE FOTOGRAFIE 
Hoe kijk je naar een foto, fotobespreker zowel kennis als kunde! 
Door Rob ’s Gravendijk en Harry Sikkenk  

WKSH-B: MODELFOTOGRAFIE  
Mode en modelfotografie: kunde én kunst! 
Door Frank Boots 

WKSH-C: SERIEMATIG WERKEN  
Series maken, waarom zou ik? 
Door Peter Willemse 

WKSH-D: NATUURFOTOGRAFIE 
Natuur is meer dan een landschap! 
Door Gijs van Gent 

WKSH-E: REISFOTOGRAFIE  
"Aan de hand van zijn favoriete fotoboeken van zijn helden laat Pascal zien hoe hij geïnspireerd wordt. 
De deelnemers maken samen met Pascal een analyse hoe zijn helden reisfoto’s maken en daarmee 
krijg je handvatten voor je eigen reisfotografie aangereikt. 
Door Pascal van Heesch 

WKSH-F: GEËNSCENEERDE FOTOGRAFIE 
1. Inleiding 
2. Wat is geënsceneerde fotografie (zoeken naar een definitie) 
3. Korte geschiedenis van de geënsceneerde fotografie in Nederland 
4. Een aantal buitenlandse fotografen 
5. Onderwerpen in de geënsceneerde fotografie 
6. Een paar beroemde (beruchte) voorbeelden 
7. Reeks "Food": a. Idee, b. Fotograferen, c. Bewerken 
Door Jean Marie Piron 
 



 
WKSH-G: STRAATFOTOGRAFIE 
Vijand of vriend, schroom of lef? 
Door Peter van Tuijl  

WKSH-H: VOORUITSTREVENDE HEDENDAAGSE NEDERLANDSE FOTOGRAFIE 
Je blik verruimen en beter begrijpen van de hedendaagse fotografie! 
Door Janet de Graaf 

LEZINGEN 
Elke lezing (LEZ-1 t/m LEZ-10) duurt 1 uur.  

LEZ-1: werk van Dini van Gent 
Poëtische beelden van begraafplaatsen en natuur. Dini zal ook enkele audiovisuals laten zien. 

LEZ-2: werk van Jaap Hijma 
Jaap is gefascineerd door de mens in zijn dagelijkse omgeving. Hij heeft veel reportages gemaakt in 
Azië en Oost Europa. 

LEZ-3: werk van Ali Huizinga 
Ali fotografeert graag verlaten ruimtes, waarbij lichtinval, vorm, inhoud en esthetiek belangrijk zijn. 
Vaak bevatten de foto’s verwijzingen naar sporen van de mens. 

LEZ-4: werk van Karel Maat 
Karel Maat staat bekend om zijn eigenzinnige beelden en combinaties van foto's; in zijn presentatie 
toont hij met 2-, 3- en 4-luiken dat foto's met een heel verschillende inhoud prima met elkaar te 
combineren zijn. 

LEZ-5: werk van Gerrit Meerman 
Gerrit reist al vele jaren naar niet toeristische gebieden waar een verhaal of geschiedenis achter zit. 
De foto’s die hij daar maakt bieden veel ruimte voor beschouwing en interpretatie en vertellen niet de 
waarheid maar vragen eerder naar de waarheid.  

LEZ-6: werk van Willem Wernsen 
Wie Willem nog niet kent mag dit niet missen maar ook anderen zullen smullen van zijn integere en 
boeiende mensenfotografie.  

LEZ-7: werk van Louis Visseren 
Louis maakt reportages onder andere in Cambodja en laat zien dat er geluk is ondanks de armoede 
en erbarmelijke omstandigheden waarin mensen leven. 

LEZ-8: werk van Mathijs Willemse 
Mathijs is een landschapsfotograaf, bovendien fotografeert hij allerlei menselijke situaties en taferelen. 

LEZ-9: werk van Janny Wierenga 
Janny is een sociaal documentair fotograaf. Haar foto’s hebben het persoonlijke leven van mensen als 
onderwerp. Zij werkt vaak in series en de reportages komen nagenoeg allemaal tot stand in de buurt 
van haar werk- en leefomgeving. 

LEZ-10: werk van Stan Kerlen 
Stan gebruikt de fotografie om zijn eigen wereld te scheppen. Hij bewerkt zijn beelden, schildert 
bepaalde delen of stelt foto’s samen. Niet om de trucage maar om unieke en exclusieve ‘fotoprenten’ 
te maken. 

PORTFOLIOBESPREKING 
Je kunt je aanmelden om je portfolio (een serie foto’s van ongeveer 10 foto’s) aan enkele BMK-ers te 



laten zien. Zij bespreken het werk in kleine kring. Met name van belang als je wilt weten waar je met je 
fotografie staat. Mogelijk zelfs dat je de portfoliobespreking gebruikt om te kijken of je misschien wilt 
inzenden voor BMK (of kandidaat, aspirant). Een portfoliobespreking duurt 1 uur en daarin wordt het 
werk van 4 deelnemers besproken.  

De BMK-ers die de portfolio’s bespreken zijn: Stan Kerlen, Mariska Lansbergen, Janny Wierenga, 
Karel Maat. 

DE DAGINDELING 

09.45 – 10.30 uur Ontvangst in de aula.  
(mogelijkheid voor koffie of thee) 

10.30 – 12.30 uur Deelname aan één workshop of aan twee lezingen  
(of aan één lezing en één portfoliobespreking) 

12.30 – 13.30 uur Lunchpauze  
(u moet zelf uw lunchpakket meenemen, koffie en thee wel aanwezig) 

13.30 – 15.30 uur Deelname aan één workshop of aan twee lezingen  
(of aan één lezing en één portfoliobespreking) 

Er is geen plenaire afsluiting. 

WAAR 
De Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn 
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn 
De afstand van het station naar de scholengemeenschap is ongeveer 1,5 km. 

INSCHRIJVEN 
Inschrijven door het inschrijvingsformulier ingevuld per e-mail te versturen naar 
bmkdag2012@gmail.com. En bovendien 15 euro over te maken op de bankrekening van de 
Fotobond: bankrekeningnummer 239664 t.n.v. Fotobond Eindhoven o.v.v. BMK dag 2012. 

Let op dat je in totaal voor 4 uur activiteiten invult en bovendien voor minimaal 2 uur een alternatief 
(tweede keus) invult! 

Uiterste verzenddatum én betaaldatum is 26 oktober 2012. 

Vanaf 4 november is de indeling te downloaden op de website van de Fotobond (www.fotobond.nl) 
Daarop kun je je schema van die dag bekijken. 

Mochten	  er	  nog	  vragen	  zijn	  kun	  je	  een	  van	  de	  coördinatoren	  bellen.	  
	  
Harry	  Sikkenk	  010	  4181033	  
Peter	  van	  Tuijl	  0315	  641810	  
 

 

 



Expositiebesprekingen	  

	  

Expositie Fotokollektief Z-Limburg was top...!   
Geschreven door Jean Pierre Cremers     

Net als vorig jaar was het weer het Fotokollektief Zuid Limburg, die de eerste foto-expositie na de vakantie 
periode organiseerde.  

Mijn verwachtingen waren hoog gespannen, na die opmerkelijke expositie in 2011, en warempel....wederom 
verraste deze enthousiaste groep fotografen uit zuid Limburg mij enorm. 

Een goed bezochte opening met weer vele bekende gezichten en na een korte inleiding door de voorzitter Loek 
Laudy, verrichtte de wethouder van de gemeente Kerkrade mr. P.J.B.C. Thomas, de opening. Een gevarieerde 
expositie, zowel qua technieken, als invalshoeken, waardoor wel voor iedereen iets van zijn of haar smaak te 
ontdekken viel, bovendien was het mede door de uitstekende belichting, de fraaie borden en de overzichtelijke 
inrichting van de tentoonstelling, een genot om op een relaxte wijze de getoonde platen te aanschouwen. 

Enkele verrassende foto's wil ik hier graag even naar voren halen, 

Sirella de Jong, sinds mei 2011 lid van FKZL, met haar serie: De weg naar Heerlen, gaat over het verleden, over 
verandering en vooruitgang. Ze fotografeerde het asfalt bijna poëtisch, vervreemd, maar tevens heel creatief en 
op een heel eigen wijze. Sirella: "Ik vind het een uitdaging om in mijn fotografie kwetsbaarheid en kracht te 
combineren tot een pure creatie die in balans is”. “Creëren is voor mij een golf van expressie! De schoonheid van 
binnenuit”.    

De bomen van Marc Reubsaet, hij volgde een avondopleiding Fotokunst op de Kunstacademie in Hasselt en dat 
is duidelijk te zien...adembenemend mooi.......  

Theo de Haan, met zijn bijna minimalistische foto's van vorm en kleur en vooral de mooie lichtval 
inspireren............. Theo: Het isoleren van een klein stukje realiteit en daar een eigen interpretatie aan geven is 
mijn manier om een foto te maken die meer is dan een registratie.  

Koen Verjans op zijn ontdekkingsreis, ergens in Zuid Europa, waar hij de sfeer werkelijk weet te vangen.  

David Peskens komt op plekken die normaal gesproken niet opvallen, maar die kunnen er bij het juiste licht 
ineens fantastisch uitzien, en daar wacht hij zeer geduldig op....getuige zijn fantastische natuurfoto's.  

Ik ben ook nog steeds onder de indruk van de mooie benen van Karin Bonnie.....de groene tanks van Jos 
Laemers en het intense zwart wit van Loek Laudy.  

Jack Burger bracht een serie van modellen werk met een heel eigen interpretatie. 

Marc Kamps, met zijn imponerende portretten, soms gewaagd en ook nog analoog.  

Ruud Glasbergen bracht zijn landschappen heel gevarieerd  en wijkt Hein Bonnie een keer van het spoor af, dit 
keer geen portretten, maar met onder andere een bijzondere oranje kleurige serie met veel beweging, aktie, 
spannend op te zien. 

En tenslotte Diana Putters, een van haar tentoongestelde foto's sierde terecht op de uitnodiging, haar bijzondere 
foto's haal je er zo uit.....Ze blinken uit door haar niet alledaagse benadering. 

Deze foto expositie van het Fotokollektief Zuid Limburg, was beslist de moeite waard en werkte zeer inspirerend 
op mij, en ik hoop dat er nog vele zullen volgen...! 

Voor de mensen die dit helaas gemist hebben is er goed nieuws............ 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan overzicht met alle foto´s van deze schitterende expositie, klik effe op  

http://www.fkzl.nl/2012/09/terugblik-foto-expo-2012/. 

 



	  

Wedstrijd	  Expo	  FKZL	  2012.	  	   	  

Geschreven door Hein Bonnie     

 

Tijdens de Expo 2012 van Foto Kollektief Zuid-imburg in Kerkrade is door de laatste bezoeker de 
prijswinnaar bekend gemaakt. 

De foto, inclusief een aluminiumlijst, is gewonnen door Annemarie Pleijsier uit Wijlre. 

 

 
Zij heeft de foto van Koen Verjans uitgekozen, en deze is door Koen zelf aan Annemarie overhandigd. 

Wij wensen Annemarie veel plezier met dit gewin ! 

Voor diegene die de expo gemist hebben, u kunt het fotowerk van FKZL nog zien op de site: 
WWW.FKZL.NL 

Wij hopen u op een volgende expo weer te mogen verwelkomen, 

Leden FKZL. 



Exposities	  /	  lezingen	  en	  vooraankondigingen	  exposities 
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. 

 

JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER·/ OKTOBER 

- van 21 juli t/m 28 oktober 2012 

Internationales Zeitungsmuseum in Aachen exposeert 48 foto's van Henri Cartier-Bresson onder de titel Russia. 

Adres: Pontstrasse 13, 520662 Aachen·('s maandag gesloten). 

- 13 sept. t/m 21 oktober 2012 
Breda Photo-amateurs.·Het thema van dit festival is in 2012 'Homo Empathicus'.·Deze bijzondere expositie is van 

13 september t/m 21 oktober te zien in de Nieuwe Veste, Molenstraat 6 in Breda.·De expositie·wordt geopend op 

zaterdag 22 september·bij de start van·het amateurweekend. 

- 16 september 2012 tot 19 oktober 2012 

Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver 

- 22 sept. t/m 24 oktober 2012 
Bij FOTO 21 BREDEVOORT zijn twee nieuwe foto-exposities te zien.  

Het gaat om·Foto Nationaal. Een jaarlijks terugkerende foto wedstrijd van de landelijke Fotobond.  

Daarnaast portretten van·OFC fotograaf Peter van Tuijl. 

- 28, 29 en 30 september 2012 

Foto Expositie "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum 

- 30 september 2012 
Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café d’r Klinge aan het Pancratiusplein 47 in 

Heerlen.·De expositie is alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur.·Naast ieders 

persoonlijke keuze van foto’s zal het gemeenschappelijke onderwerp van deze expositie “Heerlen van binnen en 

van buiten” zijn. 

 

OKTOBER 

- 5 tot 28 oktober 2012 

Foto-tentoonstelling ·2012·Fotogroep INTER-LIMBURG· 

in het Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 ·Maaseik. 

Opening vrijdag 5 oktober 2012, om 19 uur. 

Alle werkdagen tot 28 oktober 2012, van 9 tot 16 uur. 

De zaterdagen 6 en 20 oktober van 14 tot 18 uur. 

De zondagen ·7 en 21 oktober van 10.30 tot 13 uur. 



- 5 tot 28 oktober 2012 

FG Artillusio exposeert in de Terpkerk in Urmond. 

Deze expositie is in deze periode te bezichtigen elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 t/m 17.00 uur. 

-·6 - 7- 13 - 14 oktober 2012 

Foto-expositie AFT Tegelen - Oud St.Gregor Missiehuis Steyl. 

Opening 6 oktober 15.00 uur. 

7-13-14 oktober. geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 

- 12 ·t/m 28 oktober 2012 
Fototentoonstelling door fotogroep eXposure Venray in het Venrays Museum aan de Eindstraat 8. 

Deze expositie is te bezoeken elke woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 t/m 17.00 uur.· 

- 25 okt tot half november 
Limburg FOTO·Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond 

-· 26, 27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012 

FotoF Limburg expositie. Opening is op vrijdag 26 oktober 2012·om 20.00 uur. 

Gastexposant: Mattijn Franssen 

 

·NOVEMBER 

- 3 en 4 november 2012 

Expositie Landelijke gespreksgroep FIAP in de Galerie De Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ Moergestel.· 

Er zullen ca. 100 werken worden geëxposeerd welke bij internationale fotosalons zijn geaccepteerd.·Klik hier voor 

meer informatie deze FIAP-expositie. 

-10 november 2012 

BMK-DAG VOOR ALLE FOTOGRAFEN 

- 9 november t/m 6 december 
Fotogroep ISO '73 exposeert in Gemeentehuis van Landgraaf. Opening is op vrijdag 9 november om 19:30u 

· 

DECEMBER 

- 9 december  

DiaDigiDag in de Reigershorst in Nederweert-Eind. 

 

2013 

12-13-14 april 2013 

Fotoclub Voerendaal: ·25 jarige jubileumexpo··in· 

Cultureel Centrum "De Borenburg", Furenthela 16 in Voerendaal. 
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Limburg	  Foto	  2012 

 

 

 

 

In de week van maandag 24 t/m vrijdag 28 september verwachten we van onze leden de meest creatieve en 

originele foto’s voor Limburg Foto 2012 te ontvangen. Door de toegezegde medewerking van Fotogroep F8, 

Fotoclub De Sluiter en Fotokring Midden-Limburg, hebben we weer definitieve afspraken kunnen maken met het 

Centrum voor de Kunsten in Roermond te maken voor de foto-expositie. 

De opening van de expositie is op donderdag 25 oktober en vervolgens is de expositie gedurende bijna drie 

weken te bezichtigen in de ECI Cultuurfabiek in Roermond. Dit nieuwe cultuurcentrum biedt een uitstekende 

ambiance voor de expositie en de bekendmaking van de prijswinnende foto’s. 

Limburg Foto is iedere twee jaar het hoogtepunt van onze afdelingsactiviteiten en we rekenen ook dit jaar weer 

op jullie beste meesterwerken. 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg. 

 

Hoe was Limburg foto 2010 ook alweer?.... met Piet, Gerrit en Wim. 

 

	  

	  

	  



	  
	  

	  
 

 


