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van de voorzitter - januari 2017

Om te beginnen wens ik iedereen een fantastisch nieuw jaar met veel geluk, een goede gezondheid en veel 
fotoplezier. We kunnen in 2017 wel wat meer positiviteit gebruiken.

Daarom is het thema voor de Euregionale wedstrijd, die dit jaar weer op het programma staat, goed gekozen. 
Het thema is ‘(Over)bruggen’. Het gaat over bruggen die verbinden. Oevers die verbonden worden waardoor 
nieuwe werelden makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook over bruggen tussen mensen en hun 
culturen. Waar enerzijds de individualisering in onze samenleving sterk is toegenomen, heeft anderzijds de 
globalisering nieuwe groepen mensen in ons blikveld gebracht. Het is geen nieuwe historische uitdaging want 
het is een permanent vraagstuk om verschillen in de samenleving te overbruggen. Ik wens alle leden veel 
inspiratie om dit thema de komende maanden op een persoonlijke manier in beeld te brengen. 

We beginnen als Afdeling het jaar met een lezing over compositie en beeldopbouw op 25 januari door Twan 
Wiermans. Het is zo’n onderwerp waar iedere fotograaf bij al zijn onderwerpen mee te maken heeft. We 
verwachten dus een grote opkomst.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand -januari 2017

Foto: Huug Lennaerts  - lid van Fotogroep Reuver
 
Het laatste blaadje van mijn scheurkalender is er bijna afgescheurd als ik dit artikel schrijf, het jaar is rond! 

2016 was een jaar als geen ander. Het was een jaar dat breuklijnen creëerde en vragen opriep. En waar 
weinigen onder ons echt rekening mee hielden, is gebeurd: een Brexit, aanslagen in Brussel,Parijs en Berlijn en 
de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten.

Maar 2016 was ook het jaar van de geboortes van panda's, de jacht op Pokémons. En de wereld moest afscheid 
nemen van grootheden als Prince, David Bowie, Leonard Cohen, George Michael en Toots Thielemans.

Wat het komende jaar ons gaat brengen, kan niemand ons vertellen. Gelukkig maar.....!

Voor mij persoonlijk wordt 2017 een van mijn mooiste jaren, ik ga binnenkort lekker genieten van mijn 
welverdiende pensioen met veel vrije tijd om te fietsen, te fotograferen en mooie reizen te maken. Aktief bezig 
zijn...dat is ook het thema van deze maand, actie.

Voor succesvolle actiefotografie is een combinatie nodig van kennis van je camera, techniek en praktijkervaring. 
Actiefotografie is een aparte tak van sport in de fotografie. Met een heel eigen eisenpakket om een goede en 
pakkende foto te kunnen maken. Je moet je camera op je duimpje kennen, want tijd om erover na te denken 
is er niet. Je moet kunnen plannen, je moet weten hoe je alvast je focus bepaalt, je lichtmeting, etc. Allemaal 
dingen die je niet zomaar even onder de knie hebt. Ook voor actiefotografie moet je gewoon je best doen en 
vooral veel doen.
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De winnaar van deze maand. Huug Lennaerts van fotogroep Reuver, heeft dit op een pakkende, maar zeker 
ook humoristische wijze weten te verwezenlijken. Juist door zijn afwijkende zienswijze, het thema actie, goed 
en doordringend in beeld gezet op een heel laconieke wijze, bovendien de fraaie gelaats- uitdrukking van de in 
beeld gebrachte persoon spreekt boekdelen.

Proficiat Huug met deze pakkende actiefoto...!

De volgende foto van de maand, heeft als thema: je beste foto van 2016.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 januari 2017.

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde). 
Vermeld even het thema van de foto van de maand in je email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers

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

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

februari: winter
maart: vasteloavend

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=


6

	  

j a n u a r i  2 0 1 7Afdelingsbulletin Fotobond Limburg

Bijna was de Bondsfotowedstrijd in de huidige vorm niet doorgegaan omdat er geen organisator was. Het 
printen en vasthouden van foto’s is toch altijd een bijzonder inspirerende ervaring en daarom zouden veel 
fotografen het zeer jammer vinden als de foto’s alleen nog maar digitaal ingezonden kunnen worden.
Gelukkig heeft de Afdeling Zuid-Holland Zuid besloten de Bondsfotowedstrijd 2017 te organiseren, níét als 
digitale wedstrijd, maar via inzending van geprinte foto’s, net zoals de voorgaande jaren!.

Gegevens voor deelname
De foto’s kunnen ingezonden worden van:
1 februari t/m 28 februari 2017.

Het inzendadres voor deelname aan de Bondsfotowedstrijd is:
Hans van Weelden
Slobbengorsweg 132
3351 LH  PAPENDRECHT

Het nieuwe reglement is hier te bekijken als pdf-bestand. 

N.B. er wordt verwezen naar een bijlage, dit document wordt pas in de loop van januari op de website geplaatst!

Het reglement van 2016 is herzien: Afdeling Zuid-Holland Zuid stelt iets andere eisen. De manier van inzenden van de 
digitale versies (onder andere het formaat) wordt ook gewijzigd.
We zullen zo snel mogelijk informatie op de website zetten, maar dat wordt op zijn vroegst begin januari. Ik hoop dat 
jullie daar begrip voor hebben!

 de Bondsfotowedstrijd 2017

Klik op onderstaande afbeelding of deze link om de prijsvwinnaars van het vorige jaar nog eens te bekijken,

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/2016/11/BFW-2017-Reglement-v5.0.pdf
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/BFW/2016/index.html
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/BFW/2016/index.html
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Foto Online is een laagdrempelige wedstrijd waar ieder lid van de 
Fotobond aan mee kan doen. Je kunt hier je beste foto’s aan een 
jury voorleggen en door middel van die jury komt er een ranking tot 
stand zodat je ongeveer kunt inschatten hoe jouw foto zich verhoudt 
tot al die andere inzendingen,

Voor deze 3e editie werden 644 foto’s ingestuurd in 2 categorieën, te 
weten vrij werk en het thema ‘zo zielig’. 
Voor beide categorieën werd zeer divers werk ingestuurd.
Vanuit de Limburgse fotoclubs hebben 22 leden vanuit 16 clubs 
totaal 43 foto's ingestuurd.

foto online 2016 3e editie - de uitslag

1776-013
Marc van Ingen  

(Fotogroep Interfocus- Roermond)
met 'Walking in Light' - 24 punt 

(brons)

1777-007 
Freek Ramaekers  (FC Kiekdoes)
met Contrast  - 24 punten (brons)

1725-051
Peter Lambrichs  
(FC Voerendaal)
met Edelhert - 23 punten 
(brons)

Voor alle prijswinnaars klik op deze link
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FO-2016/

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FO-2016/
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afdelingswedstrijden 2017 
 
De Afdeling Limburg organiseert in 2017 de volgende wedstrijden:

Euregionale Fotowedstrijd
Door de Fotobond Afdeling Limburg (NL), het Verbond van Limburgse Fotokringen (B) en 
de afdeling Nordrhein van de Deutscher Verband für Fotografie wordt, in samenwerking 
met het Huis voor de Kunsten Limburg, de (tweejaarlijkse) Euregionale Fotowedstrijd 
georganiseerd.

Thema
Het thema voor de Euregionale Fotowedstrijd is (OVER)BRUGGEN.

Binnen dit thema kunnen architectonische verbindingen over wegen, water en dalen in beeld worden gebracht. 
Maar de organisatie daagt fotografen vooral ook uit om het thema ruimer te interpreteren en hun onderwerpen 
te zoeken in het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen, culturen, religies etc. Per deelnemer kunnen 
maximaal 5 individuele foto’s alsmede één serie van maximaal 5 foto's worden ingezonden.

Lezing
Om de leden te inspireren rondom dit thema, zal medio februari 2017 een lezing worden georganiseerd. Tijdens 
deze lezing zullen handvaten worden gegeven over hoe je met een dergelijk thema aan de slag kunt gaan en 
hoe je een concept kunt uitwerken tot een idee en bijbehorende beelden. Informatie over deze lezing zal op 
korte termijn worden gepubliceerd.

Inzenden
Van 17 juli t/m 31 juli 2017.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het wedstrijdreglement en 
het inschrijfformulier, op korte termijn bekend worden gemaakt.

Serie “5-met-samenhang”
Voor deze afdelingswedstrijd kan één serie van 5 samenhangende foto’s, cq. 5 foto's die 
een serie vormen en één thema hebben, worden ingestuurd.
Uit de inzendingen zal door een jury een selectie worden gemaakt van de series waarvan 
de makers genomineerd zullen worden voor deelname aan Foto Nationaal.

Inzenden
Van 20 t/m 24 maart 2017.

Online fotowedstrijd “Limburg in Beeld”
In 2017 wordt één editie van de wedstrijd "Limburg in Beeld" georganiseerd.
Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars worden geselecteerd die een 
afdruk van de winnende foto ontvangen, beschikbaar gesteld door wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV.

Thema
Het thema voor deze fotowedstrijd is WATER.

Inzenden (digitaal)
Van 1 t/m 31 mei 2017.
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uitnodiging lezing  
“over foto’s gesproken” door wim jenniskens
 
Op dinsdag 17 januari organiseert fotoclub De Kiekkast uit Ulestraten een lezing getiteld “Over foto’s 
gesproken” door Wim Jenniskens. 

De lezing laat zien hoe een bespreker de foto’s beoordeelt die hij te zien krijgt, 
bijvoorbeeld in een fotoclub of in een fotowedstrijd. 

In de lezing komen zaken aan de orde als 
- de vier pijlers onder de fotobespreking, 
- het leiden van een bespreking, 
- het bespreken zelf, 
- verschillende werkvormen voor een bespreking 
en 
- de verbreding van je blik als bespreker. 

De lezing is een samenvatting van de cursus 
van vijf avonden en bestemd voor leden van een 
fotoclub die wel iets over besprekingen willen 
weten, maar daar (nog) geen vijf avonden aan 
willen besteden.

Datum:
Dinsdag 17 januari 2017
Tijd: 19.30 uur

Plaats:
Gemeenschapshuis D’n Huppel
Dorpstraat 1
6235 AC Ulestraten

 Prijs: € 5,-- per persoon.
 
Mocht er interesse bestaan om deze avond mee te maken, dan bent u van harte uitgenodigd. Wel vragen 
wij u om ons vooraf een mailtje te sturen (secretaris.fgdekiekkast@gmail.com), zodat wij weten hoe druk 
het gaat worden. 

Namens Fotogroep de Kiekkast,
Hay Herben voorzitter 
Gerard Weijnen secretaris

mailto:secretaris.fgdekiekkast%40gmail.com?subject=
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uitnodiging lezing "Compositie & BeeldopBouw"

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg organiseert in januari 2017 voor haar leden een interactieve 
Lezing  "Compositie & Beeldopbouw" door Bondsmentor Twan Wiermans. 

Het zoeken naar een ‘goede’ compositie blijft de eeuwige zoektocht van de fotograaf. Hoe kun je de compositie 
gebruiken om een beeld krachtiger te maken of om een verhaal te vertellen? Hoe ga je er zelf mee aan de slag?

Natuurlijk is er niet één goede compositie, maar zijn er vele manieren om een passende compositie voor dat ene 
onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij 
zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?

De interactieve lezing stelt vragen en geeft antwoorden, geeft voorbeelden en mogelijkheid tot discussie.

De lezing vormt tevens een introductie voor geïnteresseerden om in het voorjaar 2017 in een afdelingsmentoraat 
van drie avonden je verder in compositie en beeldopbouw te verdiepen en zelf aan de slag te gaan. Aan het 
einde van de lezing zal Twan Wiermans een toelichting geven op dit mentoraat. Het mentoraat is vooral bedoeld 
voor “beginnende” fotografen. Ook fotografen die (nog) eens alles op het gebied van compositie, kadrering en 
beeldopbouw op een rijtje willen hebben kunnen meedoen. 

De interactieve lezing vindt plaats: 

Wijkaccommodatie De Vlonder, Florasingel 38 te Roermond op
 

woensdag 25 januari 2017 van 20.00 tot circa 22.30 uur.

Aanmelden: 
De lezing is gratis toegankelijk voor alle leden die bij de Fotobond Afdeling Limburg zijn aangesloten. 

Wel graag uiterlijk 20 januari aanmelden door een email te sturen naar:

Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

mede mogelijk gemaakt door:

mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
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diadigidag 2016: gevarieerd spel van Beeld en geluid!
 
Op 11 december vond voor al weer de 11e keer het audiovisuele festival 
“Dia-Digi-Dag” plaats in Nederweert. Het festival werd georganiseerd 
door leden van AV Zonlicht in samenwerking met de Fotobond Afdeling 
Limburg. Zo’n 80 bezoekers konden de hele middag genieten van heel 
uiteenlopende audio-visuals. Zoals elk jaar waren er weer audio-visuals 
van Nederlandse, Belgische en Duitse inzenders. In totaal waren dit jaar 37 
audio-visuals ingezonden, waarvan er 26 op de Dia-Digi-Dag vertoond.

De inzenders lieten zich inspireren door de natuur, door architectuur, door 
de kunst, door historische gebeurtenissen en door actuele thema’s in 
onze maatschappij. Interessant was de grote diversiteit in benaderingen: 
informatief, creatief, verhalend, abstract, humoristisch, documentair. Bij 
de inzenders die al een tijd meedraaien in het audio-visuele circuit was de 
eigen stijl vaak goed te herkennen. Daarnaast waren er ook verrassende 
series van inzenders die nog niet zo bekend zijn in het circuit.

Aan het einde van de middag werd door het publiek de winnende audio-visual gekozen. Dit jaar eindigden twee 
winnaars ex equo op de eerste plaats: Leo Koppens met zijn serie “Roerig” en Rudo van Rooij met zijn serie 
“Verbeelding”. De bezoekers hebben weer veel nieuwe inspiratie op kunnen doen en kunnen terugkijken op een 
geslaagde middag! kunnen doen en kunnen terugkijken op een geslaagde middag!
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, verzoeken 
wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om alvast datum en tijdstip kenbaar te maken. 
Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn toch 
gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in 
gestoken hebben.
U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl
 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende link of ga 
naar de website van de afdeling Limburg.

exposities en lezingen

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

- 3 december 2016 t/m 26 maart 2017
In het Cuypershuis bevindt zich een bijzondere collectie glasnegatieven, die een schat aan informatie bevat over 
het functioneren van de ateliers van de Roermondse architect/ontwerper Pierre Cuypers. Deze negatieven en de 
crowdfunding-campagne Breng Cuypers in beeld! staan centraal in de tentoonstelling Cuypers’ glasnegatieven.
Klik hier voor meer informatie over deze expositie.

- 4 december 2016 t/m 5 maart 2017
De zeven gevorderde amateurfotografen die slaagden voor de Masterclass Verhalende Fotografie #2 tonen hun 
eindresultaten in de foto expositie NIEUWE OOGST #2.
De expo is in deze periode te zien in Centre Céramique in Maastricht.
Klik hier voor meer informatie. 

- de hele maand januari
Jan Mrosz exposeert zijn foto’s bij Foto Gery, Dautzenbergstraat 40 Heerlen.
Er hangen een 25-tal foto’s op met als thema, sport, dieren en stillevens.

- 5 december 2016 t/m 19 januari 2017
Jo Hermans, lid van het Motief Heerlen, exposeert in het gemeentehuis van Nuth.
Klik hier voor openingstijden en adres.

- 13 t/m 15 januari
FC Dracula uit Margraten exposeert in jongerencentrum Camion in Margraten.
Op 13 jan. is de opening om 20 uur en op 14 en 15 januari is de expo geopend van 14 - 17 uur.
Klik hier voor het affiche met meer informatie.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/824-expositie-fg-kiekkast
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/839-tentoonstelling-cuypers-glasnegatieven-in-het-cuypershuis
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/837-nieuwe-oogst-2-in-centre-ceramique
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/840-foto-expositie-jo-hermans-f-g-het-motief
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/848-fc-dracula-exposeert-13-15-jan
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- 17 januari 
Fotoclub De Kiekkast uit Ulestraten organiseert een lezing getiteld “Over foto’s gesproken” door Wim 
Jenniskens.
Plaats: Gemeenschapshuis D’n Huppel, Dorpstraat 1, 6235 AC Ulestraten (entree: € 5,-- per persoon).
U bent van harte uitgenodigd. Wel vooraf een mailtje te sturen (secretaris.fgdekiekkast@gmail.com).
Klik hier voor meer info.
 
- woensdag 25 januari 2017
Lezing Compositie en Beeldopbouw in het Wijkgebouw De Vlonder, Florasingel 38, 6043 WD Roermond.
Aanvang 20.00 uur t ot circa 22.30 uur.
Voor info klik hier.
    

MAART 
 
- van 20 t/m 24 maart 
Voor de afdelingswedstrijd Serie “5-met-samenhang”kan één serie van 5 samenhangende foto’s, cq. 5 foto's die 
een serie vormen en één thema hebben, worden ingestuurd. Uit de inzendingen zal door een jury een selectie 
worden gemaakt van de series waarvan de makers genomineerd zullen worden voor deelname aan Foto 
Nationaal.
 

MEI 
 
- van 1 t/m 31 mei 2017
In 2017 wordt één editie van de online fotowedstrijd "Limburg in Beeld" georganiseerd.
Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars worden geselecteerd die een afdruk van de winnende 
foto ontvangen, beschikbaar gesteld door wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV. .Het thema voor deze 
fotowedstrijd is WATER. Het inzenden van de foto's is digitaal. Informatie volgt !

JULI 

- van 17 juli t/m 31 juli
Inzenden van foto's voor de Euregionale Fotowedstrijd.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het wedstrijdreglement en 
het inschrijfformulier, op korte termijn op deze website en in het regiobulletin bekend worden gemaakt.

-

http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/853-uitnodiging-lezing-over-foto-s-gesproken-door-wim-jenniskens-2
http://fotobondlimburg.nl/images/mentoraat/lezing-Compositie-en-Beeldopbouw-Twan-Wiermans-25jan2017-.pdf
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fC draCula exposeert 13-15 januari
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jan mrosz expo Bij foto gery
 
Jan Mrosz exposeert in Januari 2017 zijn foto’s bij:
Foto Gery, Dautzenbergstraat 40 Heerlen.
Er hangen een 25-tal foto’s op met als thema, sport, dieren en stillevens.
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nieuwe oogst #2 in Centre Ceramique

De zeven gevorderde amateurfotografen die slaagden voor de Masterclass Verhalende Fotografie #2 tonen hun 
eindresultaten in de foto expositie NIEUWE OOGST #2.

De expo is vanaf 4 december 2016 t/m 5 maart 2017 te zien in  
Centre Céramique in Maastricht.
Toegang is gratis.

De exposanten zijn: 

Jo Frijns - Dae van Oss
Een fotoserie over de pastoor van Schimmert.

Michel Vanderhoven - Groeien en Knoeien 
Michel volgde zijn opgroeiende peuter Lemmy en probeerde ook door zijn ogen te kijken.

Chrit Habets - Renske
Renske is een jonge vrouw die vluchtelingen helpt een rustplek te vinden op hun doorreis naar een ander 
bestaan

Miranda Schmitz - Mental mist
Een eerbetoon aan haar grootmoeder die aan een zware, erfelijke vorm van Alzheimer leed. Miranda wil met 
deze foto's haar angst om hetzelfde lot te ondergaan aanpakken en ombuigen naar iets positiefs.

Jan Janssen - Keet
Een groep jongeren realiseert met veel optimisme en 
kameraadschap een thuishonk.

Marja van Hagen-Smeets - 
Mijn vlakke land
Een fotografische vertaling van Jacques Brel's lied 'Mijn 
vlakke land' naar haar eigen land en de leefomgeving 
van haar jeugd in Midden-Limburg. 

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

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

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 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.

Spoorstraat 13-17 
6122 CJ Buchten 

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

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

Bezoek voor meer informatie over  
Vakcolor Digitaal BV en  

over het  uitgebreide productenpakket 
de website

www.vakcolor.nl

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

