
 

OKTOBER 2013

rayonbulletin

Informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

Foto van de maand
Foto: 

Marina Ernst  
lid van 

Fotogroep Belfeld 



Colofon

Voorzitter:
Frans Grommen
Kasteel Frymersonstraat 28
6043 XL Roermond
Tel: 0475-691019
Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl

Secretaris:
Frans Smets
Geliskensdijkweg 7
5927 NG Venlo
Tel: 077-3827851
Email: secretaris@fotobondlimburg.nl

Penningmeester:
Anja Schobben
Krompbunderstraat 25 
6171 LK Stein
Tel: 06-17320064
Email: penningmeester@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers:
Mary van Rossenberg
Peijerstraat 122
6101 GH ·Echt 
Mob: 06 3482 0172
E-mail: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Wedstrijden & Exposities:
Peter Lambrichs
Jacques Schreursstraat 11
6367 SN  Voerendaal
Tel: 045-575 10 72
E-mail:  peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

Rayonbulletin / Webbeheer:

Jean Pierre Cremers
Diana Putters
Hub. Tonnaer

U kunt met uw vragen bij een van ons 
terecht.

Foto van de maand:
Jean Pierre Cremers

Ga voor de email naar de website:
www.fotobondlimburg.nl

Thema’s van de maand

November:      Stilte
December:      Reflectie
 

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/2013/01/Voorwaarden-inzenden-aspirant-BMK-2013.pdf


3Rayonbulletin Fotobond Limburg o k t o b e r  2 0 1 3

van de voorzitter - oktober 2013

Dit jaar hebben we in Limburg twee nieuwe clubs kunnen verwelkomen. In Maastricht 
hebben een groep enthousiaste fotografen een nieuwe club opgericht onder de naam 
Fotrega, en in Roermond treedt de Fotogroep Interfocus per 1 oktober toe tot de Fotobond. 
Daarmee hebben we in Limburg 38 clubs die lid zijn van de Fotobond.

Fotrega hield onlangs tijdens de open monumentendag haar eerste tentoonstelling waarvan 
enthousiaste verhalen verschenen op onze website en Facebook. Ik heb dus iets gemist maar 
ik was helaas dat weekend verhinderd vanwege andere verplichtingen.

Het gaat dus goed met de fotografie in Nederland. De Fotobond groeit nog steeds, in 
tegenstelling tot de meeste andere landelijke bonden op het gebied van cultuur. Daarnaast 
zijn er op verschillende plaatsen florerende fotoclubs die niet lid zijn van de Bond.

Ongetwijfeld heeft de groei van de fotografie te maken met de digitalisering. Iedereen is 
tegenwoordig fotograaf, er is alleen verschil in de mate waarin men met fotografie bezig 
is en zich de technische en esthetische aspecten eigen maakt. Beeldcommunicatie lijkt 
belangrijker geworden dan taalcommunicatie. Met een foto is vaak sneller en duidelijker 
iets over te brengen dan met een verhaal. Daarom is het eigenlijk vreemd dat kinderen 
tegenwoordig wel de taalkundige grammatica leren maar niet de beeldkundige grammatica, 
zo heb ik onlangs bij de opening van de expositie in Panningen gezegd.

We hebben in Limburg dit jaar opvallend veel jubilerende clubs, variërend van 25 tot 50 
jarige jubilea. Voor veel clubs is een jubileum een uitgelezen mogelijkheid om een interessant 
programma samen te stellen. Niet alleen een expositie maar ook leerzame lezingen. In Horst 
aan de Maas zijn de afgelopen weken al drie lezingen geweest en er staat er nog een op 
het programma van Marcel Hakvoort op 13 oktober. Fotoclub Blerick heeft in het kader van 
haar 50-jarig jubileum niemand minder dan Hans Aarsman naar Venlo weten te halen. Ik 
neem aan dat op 4 oktober de zaal afgeladen vol zit om de onemanshow van Aarsman bij te 
wonen.
Al met al staat ons weer een boeiend fotografisch najaar te wachten.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Onze ogen zijn goed beschouwd een wonder: ze kunnen onvoorstelbaar veel contrast 
‘verwerken’.
Veel meer dan in het verleden de analoge film en nu de digitale camera.
Nog steeds is het niet mogelijk om de brede toonschaal die het menselijk oog kan registreren vast 
te leggen met de camera in een enkele opname. De extreem donkere en extreem lichte partijen 
van een scene kunnen niet tegelijk worden vastgelegd met behoud van detail.
Als er geen contrast is, dan is elke foto grijs. Contrast is het vastleggen van licht intensiteit 
verschillen. Het zijn dus juist de contrasten die de foto maken; het zijn de contrasten die het 
beeld maken. Het zijn juist de contrasten die gestuurd moeten worden om een correcte foto te 
maken.
Vaak kunnen de contrasten ook niet gestuurd worden en is het juist hun natuurlijke beeld wat 
een opname versterkt.
 
Contrast is Sfeer
Contrast geeft Leven
Contrast is het verschil tussen tegenstellingen.
 
En ik ontdekte relatief veel beelden met een opvallende tegenstelling, oftewel contrasten, tussen 
de inzendingen deze maand.

Foto van de maand  - oktober 
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Jean-Pierre Creemers 
redacteur Foto van de maand  
redactie@fotobondlimburg.nl

Het contrast tussen oud en jong, tussen licht en donker, tussen druk en kalm inspireerde 
hen tot buitengewone foto’s, waaruit ik de uitzonderlijke situatie die Marina Ernst van 
fotogroep Belfeld fotografeerde verkoos als foto van deze maand.
Een beeld met een zeer opvallend contrast, in een unieke situatie  op de snelweg, 
waardoor zij in staat was deze situatie, vast te leggen .
Proficiat Marina met deze uitzonderlijke foto, en ik hoop dat je de bestemming toch nog 
op tijd hebt bereikt.
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: stilte

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 oktober 2013
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). Hier een link naar de volgende 
thema’s voor de komende foto van de maand. thema’s foto van de maand

Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand.

thema’s van de foto vd maand

Er kwam een verzoek binnen om de thema’s voor de foto van de maand eerder aan te kon-
digen, zodat er alvast aan gewerkt kon worden. Aan dit verzoek wil ik graag mee werken, 
hieronder alvast enkele thema’s voor de komende maanden.

Suggestie’s uwerzijds zijn natuurlijk altijd welkom.
 
November:      Stilte
December:      Reflectie
 
M.i.v. het volgende rayonbulletin zullen we thema’s voor de komende maanden vermelden 
rechtsonder in het colofon (pagina 2).  

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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De jury bestond uit:
Rob Wetzer   Fotograaf, Docent Fotografie Koninklijke Academie van Beeldende 
   Kunsten  Den Haag, projectmanager bij FOTODOK
Corinne Noordenbos  Fotograaf en Hoofd Fotografie van de Koninklijke Academie van  
   Beeldende Kunsten Den Haag
Ed Oudenaarde Fotojournalist, voormalig staffotograaf ANP
Els Tijssen Voorzitter  Fotobond, voorzitter van de jury zonder stemrecht

19 series, gekozen uit de inzendingen van 193 deelnemers.

Opmerkelijke serie:
Peters, Wim    0618048  Zevenaar  DecLiemers
Ploegmakers, Nol   0419063  Dronten  Epe

Overige geselecteerden:
Bannink, Wim (BMK)   0607054  Zutphen De Zutphense
Bastmeijer, Marco (BMK)  0744001  Lochem  Delta-F
Boon, Bernadette   1607032  Best   Oirschot
Dalen, Ab van    0301017  Assen   Afovera
Dirven, Ton    1564003  Breda   Plaatwerk
Dijkers, Eli (BMK)   3001580  Rotterdam  Persoonlijk lid
Duren, Evert van   1538009  Rijen   Rijen
Hol, Gerard (EFIAP)   1141017  Zevenhuizen  Olympus Camera Club
Jansen, Jolanda (EFIAP)  1538048  Rijen   Rijen
Meerman, Gerrit (BMK)  1208006  Maasland  Maassluis

Uitslag Foto Nationaal 2013

Putters, Diana    1723036  FotoKollektief Zuid-Limburg  met Yasko
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Uitslag Euregionale Fotowedstrijd 2013
Zondagochtend 8 september 2013 werd in het Limburgs Museum in Venlo de expositie 
"Uitingen van Religie in Limburg en in het Rijnland" / "Ausdrucksformen von Religion in 
Limburg und im Rheinland" geopend.
Geëxposeerd worden 71 foto’s (23 individuele en 11 reeksen) die een Euregionale jury 
geselecteerd heeft uit inzendingen voor de Euregionale fotowedstrijd van vrije-tijdsfotografen 
die aangesloten zijn bij:
- Fotobond BNAFV afd. Limburg, of
- Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg), of
- DVF-Nordrhein (Duitsland).

Deze foto's zijn tot 3 november te zien in de gang op de begane grond van het Limburgs 
Museum in Venlo.
Daarna zal deze expositie doorreizen naar Duitsland (Mönchengladbach) en inbegin 2014 
naar België (Zonhoven) .
 
De eerste prijs in de categorie individueel was voor Martin de Bock, 
lid van de fotogroep F8 uit Roerdalen.
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De eerste prijs in de categorie reeksen was voor Hub. Tonnaer met een reeks foto's van de 
Stadsprocessie in Maastricht.
Hub. Tonnaer is lid van de fotoclub de Sluiter uit Maasbracht e.o. en tevens lid van de 
fotogroep Interfocus uit Roermond.

In de categorie individuele foto’s zijn de prijswinnaars:
1e prijs: Martin de Bock
2e prijs: Jan van Soest
3e prijs: Georges Pellegrino
 
In de categorie reeksen gingen de volgende deelnemers met de prijzen naar huis:
1e prijs: Hub. Tonnaer
2e prijs: Rob Driessen
3e prijs: Hay Herben
 
Leon van Ham, Karin de Jonge, Gert Behr, Robert Stox, Jaak Sleypen, René Duchateau en 
Ted Born werden onderscheiden met een eervolle vermelding.
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Fotograaf  Titel 
Beckers, Nico  Lijdensverhaal 
Behr, Gert  Im Gebet    Eervolle vermelding individueel
Bock, Martin de Kapel in ’t Zand 1 
Bock, Martin de Kapel in ’t Zand 2 
Bock, Martin de Mam     1e prijs indiviueel
Born, Ted  Afscheid    Eervolle vermelding serie
Cremers, Marc  Altaar 
Driessen, Rob  Godsdienstbeleving  
   in Limburg anno 2013   2e prijs serie
Driessen, Rob  Zonder titel 
Driessen, Rob  Zonder titel 
Duchateau, Achille Bloemenkruis 
Duchateau, Rene Bijeenkomst in Moskee  Eervolle vermelding serie
Göllner, Volker  Silent prayer 
Ham, Leon van Bezinningscentrum   Eervolle vermelding individueel
Herben, Hay  Gerlachusprocessie 2012  3e prijs serie
Jansen, Hans-Jozef Und wir alle beten und huldigen (serie) 
Jonge, Karin de Onze Vader    Eervolle vermelding individueel
Jonge, Karin de Zondeval 2.0 (serie) 
Jonge, Karin de De waarheid van mijnheer pastoor 
Lambrichs, Peter Red Jezus van de afvalhoop (serie) 
Leenders, Yo  Heiligdomsvaart (serie) 
Miseré, Jo  Religie in…….. (serie) 
Pellegrino, Georges Sikhs in gebed    3e prijs individueel
Sarneel, Marij  Bronwater 
Sarneel, Marij  Religieuze kunst 
Schüller, Joachim Ein himmliches Vergnügen 
Sleypen, Jack  Dierenzegening   Eervolle vermelding serie
Soest, Jan van  Devotie    2e prijs individueel
Soest, Jan van  Processie 
Stox, Robert  Verering Meimaand   Eervolle vermelding individueel
Theuer, Udo  Erinnerung 
Tonnaer, Hub  Stadsprocessie 2013   1e prijs serie
Wolfsheim, Horst Religionsunterricht 
Zwanikken, PH  In contact with Maria 

De volgende werken zijn opgenomen in de expositie die tot 3 november te zien is in de gang 
op de begane grond van het Limburgs Museum in Venlo:



10Rayonbulletin Fotobond Limburg o k t o b e r  2 0 1 3

Sinds 1976 was Jan lid van fotoclub Helden – 
Panningen (toen fotoclub Panningen – Zuid). Als 
lid van het eerste uur Jan was hij 37 jaar lid van de 
fotoclub. De laatste zes jaar was hij binnen de club 
actief als voorzitter.
 
Binnen de club was Jan iemand die nooit op de 
voorgrond stond. Voor Jan moest het vooral gezellig 
zijn. Zo begonnen de meeste uitstapje met de 
fotoclub, mede door hem, vaak met een kop koffie, 
daarna werd er pas begonnen met fotograferen.
 
Jan had vaak een andere kijk op foto’s, zijn eigen 
kijk. Met de komst van het digitaal werken ging Jan 
ook experimenteren, in een bewerkingsprogramma 
aan de schuifjes trekken om te kijken wat er 

gebeurde. Zo zag menig model zich veranderen in een gouden engel. De resultaten liet hij met 
regelmaat zien op de fotoclub.
 
Jan werd gewaardeerd door de andere leden door zijn correctheid, zijn eerlijkheid en 
behulpzaamheid als iemand eens uitleg nodig had over iets op het gebied van fotografie. 
 
Als bestuurslid zette Jan zich op diverse vlakken in voor de club. Contact met gemeente en 
andere organisaties om zo iets te doen voor de gemeenschap of om op bijzondere plaatsen te 
kunnen fotograferen.
 
Een goed voorbeeld van dat laatste is het fotografieproject van het restauratiewerk van de 
Sint Lambertuskerk in Helden. Jan was kartrekker van dit project, samen met enkele andere 
leden werd de kerk en de restauratie daarvan in beeld gebracht. Veel van de beelden werden 
uiteindelijk gebruikt voor een boek over de kerk en een gedeelte werd tijdens de presentatie 
van dat boek in de kerk getoond.
 
Jan was ook altijd aanwezig als er eens iets gedaan moest worden. Bij vragen of de fotoclub 
iets kon betekenen voor anderen, kon vaak op Jan gerekend worden. Enkele voorbeelden 
zijn Christmas Carol (kerstevenement in centrum Panningen), Sportgala Peel en Maas, 
Maatschappelijke stage voor leerlingen van het Bouwens van der Boyencollege in Panningen.
Maar ook binnen de club kon je op Jan rekenen. Van modellendag tot expositie, Jan was altijd 
een helpende hand.
 
Jan was een van de pijlers binnen de fotoclub. Het weg vallen van Jan zal dan ook een gemis 
zijn. Zijn eerlijkheid, behulpzaamheid en vindingrijkheid. 

In memoriam Jan van Heijst 
voorzitter fotoclub Helden – Panningen 
Helden, 19 oktober 1952   + Venlo, 2 september 2013
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Fotoboek ‘The Himalaya my Home’  
van Jan Janssen 

Fotoboek ‘The Himalaya my Home’ van Jan Janssen
Het fotoboek 'The Himalaya my home' van Jan Janssen (Fotogroep Horst aan de Maas) 
heeft de eerste prijs gewonnen bij de jaarlijkse grafische wedstrijd  ‘Best of the Best Award’, 
georganiseerd door Xerox Graphic Arts Premier Partners in Amerika. Het boek is uit 170 
inzendingen als beste fotoboek 2013 gekozen!
Jan bezocht meer dan vijftien keer verschillende delen van de Himalaya en hij heeft daar 
een grote hoeveelheid fantastische foto’s gemaakt.  Het boek komt de tweede week van 
oktober uit, bij De Kantfabriek in Horst aan de Maas. De Dalai Lama gaat een voorwoord in 
het boek schrijven. Dagblad De Limburger zal binnenkort een interview met Jan over zijn 
boek in de krant plaatsen.
Voor meer info en een kleine preview: www.janjanssenfotografie.nl

http://
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Verslag foto-expositie FG Fotrega
Toen Frans Smets me enkele dagen geleden vroeg om een artikel te schrijven over een foto 
expositie in een brouwerij, kon ik als bier- en fotoliefhebber natuurlijk geen nee zeggen.
Tijdens de  open monumentendag in Maastricht vond er in brouwerij de Keizer aan de 
Wijckergrachtstraat een foto expositie plaats  met werken van de Maastrichtse fotoclub 
Fotrega, die de brouwerij en het woonhuis als onderwerp van deze tentoonstelling hebben 
gekozen.
Een wel overwogen keuze, die bovendien nog versterkt wordt door het optimale gebruik 
van deze uiterst sfeervolle lokatie, waar de getoonde foto werken een eenheid vormen met 
het traditionele mouthuis. 
Bovendien geven de goed uitgevoerde foto’s, zowel in zwart-wit als in kleur, zeker een extra 
cachet aan deze monumentendag
De getoonde beelden zijn soms heel documentair, maar ook vaak verassend vastgelegd, 
door de toevoeging van zeer markante personen, die het beeld zeker versterken.
Deze eerste expositie van fotoclub Fotrega, welke onlangs is ontstaan uit een groep foto 
enthousiastelingen die samen een fotocursus volgden bij Kumulus in Maastricht, heeft mij 
zeer zeker verrast, mede door de diversiteit, maar ook qua creativiteit en uitvoering.
Een fotoclub, die vrij recent is toegetreden tot de fotobond en waar we zeker nog veel van 
zullen horen en zien.....!
Daarom ben ik dan ook uiterst trots, dat ik u in samenwerking met fotoclub Fotrega, 
waarvoor mijn hartelijke dank, enkele van de geëxposeerde foto’s aan U kan tonen.

Marly FrijnsMarco Maessen
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Connie AkkermansBert Geelen

Hans Poels Thijs Spiertz

Vera Vondenhoff
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Mooi verzorgde jubileum expo  
van FG Horst ad Maas

Fotogroep Horst aan de Maas pakt goed uit ter gelegenheid van hun 40-jarig jubileum. Niet 
alleen een expositie maar ook drie interessante lezingen staan op het programma. 

De expositie is in een niet gebruikelijke omgeving, museum de Kantfabriek. Dat levert een 
decor van contrasten op. Moderne foto’s op een eigentijdse manier gepresenteerd in een 
omgeving met voorwerpen uit lang vervlogen tijden. De samenwerking met het museum 
heeft geresulteerd in een goed verzorgde en professioneel ogende tentoonstelling. 

Iedere club zal voorafgaand aan een expositie wel discussies hebben over de bemoeienis 
die de club heeft met de foto’s van de leden. Moeten de foto’s eerst door de club worden 
goedgekeurd en zijn er voorschriften voor de wijze van presenteren. De trend is meer 
vrijheid voor de leden. 

In Horst is er voor gekozen om alle foto’s op hetzelfde papier door hetzelfde bedrijf te laten 
afdrukken. Daardoor wordt het duidelijk een samenhangende expositie wat presentatie 
betreft. De foto’s zijn allemaal randloos afgedrukt en op foamboard gelijmd die bevestigd 
zijn op staalmatten.. Dus geen passe-partouts en geen lijsten en dat geeft de expositie een 
moderne, frisse aanblik. 
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Iedere fotograaf, gevorderd of beginnend, heeft evenveel ruimte beschikbaar. De foto’s 
variëren in grootte, bovenaan de eyecatchers in de vorm van grote afdrukken en daaronder 
kleinere afdrukken. De variatie in onderwerpen is net als bij alle clubexposities bijzonder 
groot. Foto’s van exotische oorden en mensen, onderwerpen dicht bij huis en alles wat daar 
tussen zit. Enkele fotografen hebben een meer seriematige insteek gekozen waardoor er 
een meer samenhang tussen de foto’s is, anderen kozen voor variatie in onderwerpen. 

Naast de ‘vrije werken’ hebben alle fotografen een museumstuk gefotografeerd. Deze foto’s 
zijn samen met de gefotografeerde objecten te zien. De meer creatieve fotografen hebben 
hun eigen dimensie toegevoegd in hun foto maar er zijn er ook die het erg registratief 
hebben uitgevoerd waardoor object en foto niet veel van elkaar verschillen (van 3D naar 2D) 
.
Het is duidelijk dat Fotogroep Horst flink aan de weg getimmerd heeft. Het ledental is de 
laatste jaren flink gegroeid tot ongeveer dertig leden, die overigens niet allemaal exposeren. 
De getoonde foto’s laten zien dat er veel kwaliteit in de club zit maar over het algemeen 
is het wel een beetje risicoloos. Toch vooral mooie en verantwoorde beelden en weinig 
experiment. Al met al zeker een reisje naar Horst aan de Maas waard. 

Voor de lezingen die Fotogroep Horst aan de Maas de komende tijd organiseert, zie www.
fotogroephorstaandemaas.com 

Frans Grommen.
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Expositie van FC De Sluiter: net effe anders?
Fotoclub De Sluiter hield op 28 en 29 september haar expositie in Maasbracht. In het kader 
van de Fotoweek werden nog twee activiteiten georganiseerd rond het thema ‘kijk mijn 
familie’. Er was een wedstrijd en een fotoshoot.   
In een studio konden gezinnen zich laten fotograferen.  
De wedstrijd leverde twee foto’s op die ex equo op de eerste plaats eindigden en die tijdens 
de expositie te zien waren.

Het was alweer vier jaar geleden dat De Sluiter exposeerde. In de tussentijd is de club flink 
gegroeid tot 26 leden, waarvan er 24 exposeerden. Uiteraard waren we benieuwd naar 
dat ‘effe anders’. In het verleden had De Sluiter een naam als het ging om experimentele 
fotografie waarbij niet langer scherpte en correcte kleurweergave uitgangspunten waren. 
Dit was nog terug te zien in de foto’s van Miel van Montfort die tevens zijn foto’s op een 
drie dimensionale achtergrond presenteerde.
Volgens voorzitter, Jos Joosten, slaat dat ‘anders’ op het feit dat men bij De Sluiter wars is 
van regels. Hij is er trots op dat iedereen zich op zijn eigen wijze presenteert. Als er dan 
toch één regel is, dan is het dat iedereen contributie moet betalen.
 
Ook bij deze expositie kregen de deelnemende fotografen de vrijheid om de foto’s op een 
eigen manier te presenteren. De meesten kozen evenwel voor het traditionele formaat 
40x50 met passe-partout in lijst. Een klein deel koos voor afdrukken van 60x40 op dibond.
Het hoofdaanbod bestond uit  portret- en natuurfotografie. Straatfotografie kwam vooral 
uit de camera van Jos Schuren die begin dit jaar tot erelid van De Sluiter werd benoemd. 
Hoogstaande concertfotografie was er natuurlijk van Margriet Cloudt. Al was het jammer 
dat je op je knieën moest om alle foto’s te kunnen zien.
In het genre natuurfotografie vielen de technisch goed verzorgde macrofoto’s van Wil 
Spaetjens op. Jan Houben had naast zijn foto’s enkele fotoboeken van zijn vele reizen naar 
IJsland gelegd die een fraai beeld gaven van dit fotogenieke land.
Sportfotografie is bij De Sluiter een kleine niche. Alleen Hub Tonnaer exposeerde twee 
sportfoto’s met veel actie en goed in beeld gezet.
Portretfotografie is duidelijk populair bij deze club. Meerdere fotografen gebruikten 
hetzelfde model maar het leverde steeds zeer verschillende beelden op. Meest opvallend 
waren wat ons betreft  de ‘waternimfen’ van Jos Schaefer. Creatief gedaan en mooi 
uitgelicht.

Al met al een expositie van bovengemiddeld niveau. Ook de foto’s van de fotografen die we 
in het bestek van dit verslag niet konden bespreken waren zeer de moeite van een reisje 
naar Maasbracht waard.

Jan Corstjens en Frans Grommen
Fotogroep F8 Roerdalen
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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.

 2013 

OKTOBER
- 8  september 2013 t/m 3 november 2013
Opening Euregionale expositie in het Limburgs Museum om 10.30 uur.
Het thema van de tweejaarlijkse wedstrijd voor vrijetijdsfotografen in clubverband is 
Religie. 
Aan deze wedstrijd namen vijftig fotografen deel, uit de beide Limburgen en het Rijnland. 

Uit de 220 ingestuurde foto’s selecteerde een euregionale jury 
71 foto’s (23 individuele en 11 reeksen) die in deze tentoonstelling te zien zijn.

- 8 september t/m 3 november 2013
Expositie in Museum de Kantfabriek  ‘ Momentopname’ 40 jaar Fotogroep Horst aan de 
Maas. Klik hier voor meer informatie. 

- 5, 6, 12 en 13 oktober
Amateur Fotogroep Tegelen organiseert 5, 6,12 en 13 oktober haar jaarlijkse Foto-expositie 
in Oud St.Gregor bij het Missiehuis in Steijl. 
Opening is zaterdag oktober om 15.00 uur. De andere dagen is de expostie open op 6-12 en 
13 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.  

- van 30 september t/m 25 okotober
Fotoexpo van Guus Janssen (Fotof) met als titel “een lach, een traan en emotie op het 
WMC Kerkrade 2013”. Te bekijken in etalages van winkels in Kerkrade (zie affiche op 
volgende pagina) 

 - 25 oktober tot 14 november
World Press Photo in Maastricht - Centre Céramique
 

 

http://fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf_tijdelijk/flyer_momentopname.pdf
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NOVEMBER 

- 1 november tot en met 25 november 
Foto-expositie van fotogroep Abedia in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Landgraaf 
(Raadhuisplein 1).  
De officiële opening van de expositie vindt plaats op vrijdag 1 november om 20 uur.

- 15, 16 en 17 november 2013
25 jarig jubileum expositie van Reflex 88. Website: www.fotoclubreflex.nl  
Opening is op vrijdagavond 15 november. Uiteraard in de Spuiklep in Heerlen.

- 22, 23 en 24 november 2013.
Expositie Fotokring Echt.  Opening vrijdagavond 22 november. zie ook: http://www.
fotokring-echt.nl/
  

DECEMBER
- 8 december 2013
DiaDigiDag 2013 in Nederweert Eind.
Op 8 december wordt de 2013 editie gehouden in de Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 
6034TE Nederweert Eind.

http://www.fotoclubreflex.nl
http://http://www.fotokring-echt.nl/
http://http://www.fotokring-echt.nl/
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Foto-expositie AFT Tegelen in Steijl.
De Amateur Fotogroep Tegelen houdt twee weekenden lang haar jaarlijkse foto-expositie in 
Oud St. Gregor bij het Missiehuis in het kloosterdorp Steijl, met als gast “Hekkens in beeld” .
De opening van de expositie is zaterdag 5 oktober om 15.00 uur. 
Jan Nabuurs, wereldberoemd in de Limburgse amateurfotografie, zal na een korte inleiding 
de officiële opening verrichten. Tijdens de foto-expositie tonen 18 leden hun foto’s met 
uiteenlopende onderwerpen. Elk lid fotografeert naar eigen ideeën en/of inzicht, hierdoor 
krijg je een grote variatie aan foto’s. 

Tevens presenteren 
7 leden een 
DigiDiashow van 
15 minuten met 
passende muziek. 
De Culturele Raad 
Tegelen exposeert, 
als gastexposant, 
28 foto,s over 
ijzergieterij Hekkens 
.
 

De expositie in 
Oud St. Gregor, 
bereikbaar via de 
St. Michaëlstraat in 
Steijl 
(ingang achterom 
bij museum) 
is verder nog 
geopend op: 
6-12 en 13 oktober 
van 11.00 
tot 17.00 uur.
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