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Redactie: Cynthia van der Brugge  

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

LAFV NIEUWSBRIEF  –  Maart 2017 Archief (website) 

In Memoriam: Esther van de Laak (1975-2017) 

Het bestuur van de LAFV is diep geschokt door het overlijden van haar voorzitter 
Esther van de Laak op 16 februari 2017. Zij was pas 41 jaar. 
Esther was sinds september 2016 voorzitter, nadat zij als lid door haar enthousias-
me en haar fotografische bevlogenheid een markante plaats in de club gevonden 
had. Zij heeft veel te weinig tijd gekregen om haar ideeën over de koers van de 
club gestalte te geven. Zij laat een grote leegte achter. 

Boudewijn Swanenburg 
Secretaris LAFV 
 
Uitgebreider bericht: http://www.lafv.nl/2017/02/20/in-memoriam-esther-van-de-laak-1975-2017/  

Mededelingen 

 Op de extra ALV van 27 februari is Pauline Seijffert verkozen tot voorzitter van de LAFV, na het 
overlijden van Esther van de Laak.  

 Wie heeft er nog foto’s waar Esther op staat, bv. van clubactiviteiten zoals Fotocorso, 
Geluksweek, Fotosprint of ‘behind the scenes’ bij portret, etc.?  
Stuur ze aan cvdbrugge@gmail.com en ik maak een pakketje voor de partner van Esther. 

 Op 27 maart is er een clubuitwisseling met Alphen. Er is dan geen clubavond in Leiden!  

 De Natuurgroep gaat een weekend naar de Opaalkust bij Calais. Er zijn nog een paar plekken!  

Programma komende maand 

Ma 06 mrt Thema-opdracht: Lange sluitertijd 

 Parallel: Docu-Mentoraat (sessie 3). Alleen voor deelnemers. Contact: Jannie de Groot. 

Ma 13 mrt Presentatie WG Portret 

Di 14 mrt Werkgroep Fotobewerken. Contact: Henk Aschman. 

 Parallel: Werkgroep Jazz. Contact: Bram van den Berg. 

Ma 20 mrt Werkgroep Urban (geen plenaire avond) 

Di 21 mrt Werkgroep Portret (binnenshoots in alle zalen). Contact: Noraly Oonk. 

Ma 27 mrt Uitwisseling met Alphen (geen clubavond in Leiden!)  

Ma 03 apr Jurytournee Bespreking Bondsfotowedstrijd bij ons 

 Parallel: Docu-Mentoraat (sessie 3) Alleen voor deelnemers. Contact: Jannie de Groot. 

Ma 10 apr Workshopavond: Tabletop-fotografie  
Neem je camera, statief, flits/licht en creatieve materialen mee. 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
http://www.lafv.nl/2017/02/20/in-memoriam-esther-van-de-laak-1975-2017/
http://www.lafv.nl/2017/02/20/in-memoriam-esther-van-de-laak-1975-2017/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/event/thema-4-2/
http://www.lafv.nl/event/docu-mentoraat-2/
http://www.lafv.nl/event/docu-mentoraat-2/
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2017/02/The-Wonder-of-Books-beamer.jpg
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27 maart: Clubuitwisseling met Alphen (geen clubavond in Leiden) 

Maandag 27 maart heeft de fotoclub Alphoto ( http://www.alphoto.eu/ ) ons uitgenodigd voor een 
clubuitwisseling. We ontmoeten daar collegafotografen, zien ander fotowerk en kunnen ideeën over 
het reilen en zeilen van de clubs bespreken. Kortom een veelbelovende gelegenheid om je horizon te 
verbreden. Natuurlijk willen we deze uitnodiging graag aannemen en er met veel leden naar toe gaan. 
Programma (27 maart, 20.00 tot circa 22.00 uur): 
1. Beknopte introductie van de twee clubs, plenair. 
2. Uitwisseling van fotowerk en bespreking van ideeën aan tafels met groepjes van 6-10 personen. 
 
Samenstelling tafeltjes 
- Aparte tafels voor vier fotografische thema’s: Landschap en natuur, portretfotografie, urban en 

urbex, documentair. 
- Aparte tafels voor ideeën voor twee thema’s: jaarprogramma en werkgroepen, 

ontwikkelingstrajecten voor leden. 
 
Voorbereiding 
- Wie mee denkt te gaan graag uiterlijk dinsdag 7 maart opgeven via b.swanenburg@xs4all.nl of 

anders zo spoedig mogelijk daarna. Vermeld daarbij het thema waar je het liefst aan deelneemt 
voor 1 van de 4 foto tafels of 1 van de 2 ideeën tafels. 

- Deelnemers aan foto tafels kunnen een selectie van hun foto’s binnen het gekozen thema op stick 
meenemen. Misschien is er binnen je werkgroep gelegenheid om je selectie te toetsen. 

- Deelnemers aan ideeën tafels zouden voor zichzelf suggesties of vragen die zij aan willen roeren op 
een rijtje kunnen zetten. 

- Voor heen en terugreis zetten we een carpool op. De trein is ook een goede optie. Zie hieronder. 
- Andere details of afspraken volgen. 
 
Locatie:  
Wijkcentrum Swaenswijk (Maranathakerk), Jongkindt Coninckstraat 2b, Alphen a/d Rijn (5 min lopen 
vanaf station Alphen). 
 
Heb je belangstelling voor deze clubuitwisseling, geef je snel op (b.swanenburg@xs4all.nl). Heb je 
vragen of suggesties, aarzel niet die door te geven. 

10 april: Workshopavond Tabletop-fotografie 

Op de workshopavond van 10 april gaan we lekker praktisch aan de 
slag, met tabletop fotografie, d.w.z. minilandschapjes en stillevens. 
Neem dus je camera, statief en creatieve materialen mee! Ook een 
flits, zaklantaarn of andere lamp zijn onontbeerlijk. 
Enkele leden nemen een zogenaamde 'lichttent' mee. Als je er ook 
een hebt: welkom! 

Inspiratie:  
- http://www.oogenoptiek.nl/wordpress/tabletop-fotografie/  
- http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/  
- http://www.rommertboonstra.nl/pho/index.htm    
- http://www.carlwarner.com/photographer/all/   

Bruikbare materialen zijn bijvoorbeeld: 
- Speelgoed mannetjes (bv. Playmobil), dieren, bouwstenen, autootjes, dieren etc. 
- Lego bouwstenen. 
- Treinbaan materiaal 

http://www.alphoto.eu/
mailto:b.swanenburg@xs4all.nl
mailto:b.swanenburg@xs4all.nl
http://www.oogenoptiek.nl/wordpress/tabletop-fotografie/
http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/
http://www.rommertboonstra.nl/pho/index.htm
http://www.carlwarner.com/photographer/all/
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- Inhoud van je fruitschaal en groentela 
- Bonsaiboompjes, miniplantjes, bloemen, takjes (levend of verwelkt) 
- Mosjes etc. Kijk eens tussen de Kerstspullen ;-) 
- Stenen, schelpen etc. 
- Doosjes, blikjes of papier om zelf in een vorm te vouwen. 
- Plakband, lijm, prikkertjes etc om iets te bevestigen. 

Als onder- en achtergronden: 
- Zand 
- Kleedjes of andere stoffen 
- Glas, spiegels etc. 
- Prints van landschapsfoto's of kalenderbladen om als achtergrond te gebruiken! 

Licht: 
- Flitslicht (op statief of stabiliseren op een zakje rijst oid) 
- Kaarsen of waxinelichtjes 
- Spotje of lamp 
- Lichttentje 

We zijn hier naar verwachting de hele avond mee bezig. Kijk bij elkaar mee en leer! 
De resultaten zien we graag terug als vrij werk of op een nader aan te kondigen avond. 

Fotoweekend Natuur Opaalkust 

De werkgroep Natuur gaat van 11-14 mei naar de Opaalkust (net ten zuiden van Calais). 
Er is een groepsaccommodatie voor ca. 15 personen geboekt (3 cottages in een oude boerderij).  
Er zijn nog enkele plekken vrij!  

De Opaalkust bestaat uit 2 kliffen (Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez, vanaf die laatste kun je de White 
Cliffs of Dover zien) en verschillende strandjes daaromheen. Alles binnen een half uur rijden van 
elkaar en van de accommodatie. 
Ieder strand heeft zijn eigen karakter. Bij Wissant is een groot breed zandstrand, de andere (Escalles, 
Sangatte, Framezelle, Audresselles) zijn kiezel/rotsstranden met mooie keien, palen, mosselbanken, 
bunkers die bij laagtij verschijnen. Het getijdeverschil is (dat weekend) zo'n 7 meter! Dat biedt dus 
ieder uur van de dag andere mogelijkheden. Het is tevens een factor om in de gaten te houden want 
bij opkomend tij verdwijnt het strand waar je bij staat. 

Het gebied is befaamd onder natuurfotografen. Je kunt er prachtige lange sluitertijdopnamen maken, 
maar ook met 'gewone' sluitertijden is het zeer fotogeniek. 
Als je het strand zat bent, biedt het glooiende achterland ook allerlei fotografische mogelijkheden. 

Kaart: https://goo.gl/maps/CvkwbfFekEs (de pin is de accommodatie) 

Inspiratie: 
- Mijn foto's van zomer 2016: https://flic.kr/s/aHskFYqyVo  
- Enkele fotoreizen of verslagen daarvan: 

   - http://www.bartheirweg.com/nl/artikels/foto-locatie-opaalkust 
   - http://www.wilcodragt.nl/section830555.html 
   - http://www.jodyzweserijnphotography.nl/opaalkust-cote-dopale/ 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/CvkwbfFekEs
https://flic.kr/s/aHskFYqyVo
http://www.bartheirweg.com/nl/artikels/foto-locatie-opaalkust
http://www.wilcodragt.nl/section830555.html
http://www.jodyzweserijnphotography.nl/opaalkust-cote-dopale/
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Kosten: 
- Accommodatie: ca. €100 pp (bij 16 personen, incl. schoonmaak). 
- Beddengoed: €14 per bed. 
- Benzinekosten: ca. €100 per auto (2x 350km + ritjes ter plekke, bij 1:12 en €1,57 per liter). 
- Kosten maaltijden: N.t.b. 

Logistiek: 
- Vertrek: do 11 mei ca. 18:00 uur, aankomst ca. 22:00 uur (je kunt natuurlijk ook pas vrijdag komen). 
- Fotograferen: Hele vrijdag, hele zaterdag, zondag tot ca. halverwege de middag. 
Staat het je aan? Geef je op!  
Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Aangezien ik een aanbetaling moet doen, zal ik na aanmelding 
snel vragen om een eerste betaling, waarmee je tevens je aanmelding definitief maakt. 

Cynthia van der Brugge (cvdbrugge@gmail.com) 

Oproep Tentoonstellingscommissie 

De lijsten van de clubtentoonstelling die nog wat extra tijd in Het Leidse Volkshuis mochten hangen 
zijn op maandag 30 januari weggehaald. Veel dank aan de helpers : Henk, Bram, Eelke, Yu (en Jannie). 
Henk en Bram waren ook zo vriendelijk met een lange ladder een zeer lange draad aan de rails te 
bevestigen! Goed werk – we hopen dat ‘ie nog lang mag hangen en gebruikt kan worden. 

De foto’s zijn in de lijsten gebleven; die tassen staan nu klaar voor de expositie in het Rijnlands 
Revalidatie Centrum (Wassenaarseweg 501 Leiden). Aan de fotografen van de foto’s die groot zijn 
afgedrukt de vraag om ook met een clubformaatlijst met deze expositie mee te doen! Lijsten en w.s. 
ook ppt zijn daarvoor in onze kasten aanwezig. Vraag even hulp om die op te zoeken en de lijst bij de 
voorraad te plaatsen. 

Bij het in- en uitrichten op die locatie is hulp nodig. Maandagavond  24 april – inladen van de spullen 
bij ons clubhuis en op dinsdagmorgen vervoer naar het  RRC.  Dinsdagmorgen 25 april – hulp bij het 
inrichten van de expositie – vier gangen en een paar dokterskamers. Graag opgave van zes  clubleden 
om daarbij te helpen. Tijd: 10.00 uur - ongeveer 13.00 uur. 

Het uitrichten is afgesproken op zaterdagmorgen 22 juli – Tijd 10.00 uur. Hulp voor het vervoer van de 
spullen naar de Berlagestraat-clubgebouw. En hulp voor het uitrichten van de expositie. Graag opgave 
van vier clubleden om daarbij te helpen. 

Stuur zo snel mogelijk een mail over jouw hulp naar jcdegroot@casema.nl EN zet de datum alvast vast 
in jouw agenda. 

Oproep voor fotokunstproject Werken der Barmhartigheid, De vreemdeling herbergen 

Vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij is een Kunstproject gestart rond de zeven Werken van 
Barmhartigheid: eigentijdse en eigenzinnige kunstwerken, gemaakt door verschillende groepen uit de 
samenleving, die ieder een ander werk uitbeelden. Het kunstwerk mag de vorm krijgen van een 
collage, een wandkleed, een beeld, een videproductie of schildering, enz. Er zijn geen voorwaarden 
verbonden aan de creatieve vorm waar de groepen voor kiezen.  

Het idee is om de nieuwkomers (asielzoekers uit Syrië en Eritrea), voorheen 
bewoners van de Noodopvang aan de Wassenaarseweg, fotografisch in 
beeld te brengen in / bij hun nieuwe woning in Leiden. Een beeld van 
alleenstaanden en nieuw-herenigde gezinnen in hun veilige woonomgeving. 
Voor contactgegevens en introductie kan gezorgd worden. 

mailto:cvdbrugge@gmail.com
mailto:jcdegroot@casema.nl
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Gevraagd wordt om met een aantal fotografen een eigentijds fotokunstwerk te maken rond het werk 
van barmhartigheid “de vreemdeling herbergen”.  

Voor de duidelijkheid: het is een groepsproces, waarbij we gezamenlijk een 
plan bedenken om het werk van barmhartigheid in beeld te brengen en 
daarna uit te voeren. Als rode draad tussen alle kunstwerken rond de 
werken van barmhartigheid is bedacht: “hand / handen” (enkelvoud of 
meervoud). Dat lichaamsdeel moet in ieder kunstwerk terug te vinden zijn. 

Het is de bedoelding dat tijdens het Diaconale Weekeinde van 11 en 12 november 2017, alle 
kunstwerken in Diaconaal Centrum De Bakkerij worden onthuld en tentoongesteld. Het is denkbaar 
dat de kunstwerken (of één van de werken) daarna op tournee gaan naar gebedshuizen en andere 
organisaties.  

Lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren, neem dan contact met mij op. 

Han de Bruin (J.b.de.bruin@hccnet.nl)  

Studioruimte aangeboden, fotograaf gezocht 

Andor Kranenburg en ik hebben de beschikking over een mooie studioruimte in het 
kunstcentrum Haagweg 4 in Leiden. Omdat de ruimte nog niet optimaal wordt benut is 
er ruimte voor een extra fotograaf die samen met ons de ruimte, en ook de huur, gaat 
delen. Aanwezige apparatuur en props kunnen gebruikt worden,  coördinatie via 
google agenda. Vragen? Stel ze aan ons.  

Han de Bruin (J.b.de.bruin@hccnet.nl) 

Oproep: Begeleiding kinderworkshop in Wassenaar (via Cor de Feber) 

Wie wil in april een kinderworkshop Fotografie in Wassenaar begeleiden (max 10 kids uit groep 6-7-8)? 

Het gaat om de laatste les uit een reeks van 3: De 1e les mogen ze zelf een simpele camera obscura 

knutselen, de 2e gaan ze lichtschrijven, en de 3e moeten ze zelf met hun toestel aan de slag gaan. Maar 

dan met meer focus op de technische kant van het fotograferen. Dus dat ze leren wat b.v. de effecten 

zijn van variatie in sluitertijd, wel/geen flits …. Voor deze 3e les wordt/worden begeleider(s) gezocht. 

Vaak hebben zelfs de smartphones al wat mogelijkheden om mee te spelen, maar ze weten niet altijd 

hoe die ingezet kunnen worden voor betere/bijzondere foto’s. Misschien is ook een demo van wat je 

met een hele geavanceerde camera kan doen leuk. 

Tijd en plaats: Maandagmiddag 10/4 van 15.30-17.00 in de bibliotheek van Wassenaar. 

Inge Roest (iroest@talentumwassenaar.nl)  
Talentum Wassenaar, Combinatiefunctionaris Natuur, 
Techniek en Wetenschap 

Oproep: Begeleiding workshop autistische kinderen in Leiden Zuid-West 

Mijn naam is Merel Güttinger en ik ben werkzaam op het Leo Kannercollege in Leiden Zuid-West. Dit is 

een vmbo-tl, havo, vwo voor leerlingen met autisme. Ieder jaar hebben wij met de leerlingen van de 

bovenbouw (4 havo en 4 en 5 vwo) een activiteitenweek, waarin wij de leerlingen kennis laten maken 

met activiteiten waar we in het gewone lesprogramma geen tijd voor hebben. We proberen ieder jaar 

ook een kunstzinnig onderdeel aan te bieden. Dit jaar zouden we graag met fotografie aan de slag 

gaan. Dit hebben we een aantal jaar geleden ook gedaan en dat was een groot succes. Kinderen met 

mailto:J.b.de.bruin@hccnet.nl
mailto:J.b.de.bruin@hccnet.nl
mailto:iroest@talentumwassenaar.nl


6 

 

autisme blijken vaak letterlijk een heel bijzondere kijk op de wereld te hebben en dit is ook te zien aan 

de foto’s die ze maken. 

Voor deze workshop zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk zouden vinden om een groepje 

leerlingen te begeleiden bij het fotograferen, bij voorkeur met de camera van hun mobiele telefoon. In 

totaal gaat het om ongeveer 60 leerlingen en er is uiteraard genoeg begeleiding van docenten. Deze 

workshop zal plaatsvinden op maandag 29 mei. 

Merel Güttinger (m.guttinger@leokanner.nl)  

Leo Kannercollege, Onderwijskundig Begeleider 

Wissellijsten te koop 

Omdat ik aanzienlijk kleiner ga wonen, moet ik helaas afstand doen van een groot deel van de 
aluminium wissellijsten voor mijn foto's. Ik bied de volgende maten aan: 

 50 x 70, 50 x 60, 40 x 60, á € 12 per stuk, 

 45 x 30 á € 9 per stuk, 

 60 x 80 á € 16 per stuk. 

Allemaal gekocht bij Terpen Tijn in Leiden, een goede winkel die onderdeel is van 4art. 
Verder nog een flink aantal wissellijstjes van de Hema van 31 x 22 á € 2,50 per stuk. 
Het zijn allemaal scherpe prijzen, minder dan de helft van de nieuwwaarde, terwijl de lijsten in 
uitstekende staat zijn. 

Stuur me bericht welke maat lijsten je zou willen kopen en hoeveel. 

Liesbeth Mulder (liesbethmulder@ziggo.nl) 

Fotowedstrijd Begraafplaats Groenesteeg 

Graag wil ik u attent maken op de fotowedstrijd die het bestuur van de Stichting tot instandhouding 
van de begraafplaats Groenesteeg uitschrijft in het kader van haar 25-jarig bestaan.  

De begraafplaats is een prachtig verstild plekje in onze mooie binnenstad. Er zijn veel bekende 
Leidenaren begraven. U kunt ter kennismaking onze site bezoeken: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl, 
maar een bezoek aan de begraafplaats zelf is natuurlijk veel mooier; deze is elke dag geopend. 

U kunt maximaal 3 foto’s insturen (secretariaatgroenesteeg@gmail.com). Deadline 1 september 2017. 

Motto: Sfeerbeelden van de historische begraafplaats Groenesteeg 

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Dirk Ketting, Hielco 
Kuipers en Monique Shaw. De 1e prijs bedraagt: € 200,-, de 2e prijs € 100,- en de 3e prijs € 50,-. 

Lees wel de voorwaarden in het reglement! 
https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Reglement%20fotowedstrijd%2025%20jarig%20bestaan%2
0Stichting%20Groenesteeg.pdf 

Het bestuur hoop dat u meedoet en wenst u alvast veel succes! 

Hein van Woerden 
Bestuurslid Stichting tot instandhouding van de 
begraafplaats Groenesteeg Leiden. 

 

 

mailto:m.guttinger@leokanner.nl
mailto:liesbethmulder@ziggo.nl
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/
mailto:secretariaatgroenesteeg@gmail.com
https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Reglement%20fotowedstrijd%2025%20jarig%20bestaan%20Stichting%20Groenesteeg.pdf
https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Reglement%20fotowedstrijd%2025%20jarig%20bestaan%20Stichting%20Groenesteeg.pdf
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Agenda Afdeling 11 van de FotoBond (Zuid-Holland Noord) 

 Maandag 3 april: Bespreking Bondsfotowedstrijd 2017 bij de LAFV. 

 Maandag 10 april 2017: Voordracht van Rik Suermondt (Utrecht): De foto als hedendaagse 
kunst. Locatie: Fotoclub Alphoto, Maranathakerk in Alphen aan den Rijn (Raadhuisstraat 82-
84 / hoek Jongkindt Coninckstraat, op loopafstand van het station). Aanvang 20.00 uur, einde 
uiterlijk 22.30 uur. Voor meer informatie zie www.riksuermondt.nl.  

 Afdelingsmentoraat Portretfotografie door Gerard Hol: 20 september, 7 oktober, 1 november 
en 29 november. Locatie: Zevenhuizen. 
 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

Let op! Foto’s mogen maar éénmalig worden ingezonden voor Foto Online, Foto Individueel, 
Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal. Heb je dus ingezonden voor één wedstrijd, dan mag je dezelfde 
foto (of een uitsnede daarvan) niet nóg een keer inzenden voor een andere wedstrijd. 

 Foto Online 
Editie 2, thema n.t.b.: inleveren 1 mei – 15 juni. Editie 3, thema n.t.b.: inleveren 1 okt – 15 nov.  

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 

 November 2017: 3 losse foto’s: Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm).  
 

 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

Dit overzicht staat ook op de website. Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com) 

Cafe van Engelen  
(Souterrain) 

Jazz in Leiden (zwart-witfoto’s) – 14 maart 

 

Schaduwen van oud Leiden – 9 mei 

Stadhuis Leiden 
Kleine vitrine Burgerzaken 
Grote vitrine Burgerzaken 

 
Jazz in Leiden (kleurenfoto’s) 
Lucht - Land - Water (selectie) 
Daarna nog niet duidelijk. 

 
– begin maart  
– begin maart 

Aalmarktzaal 
(Foyer, alleen met ticket) 

Open Podium BplusC – 11 april 

Theehuis Rhijnhof Winter op Rhijnhof (WG Natuur) – medio april 

Radius Merenwijk Vrije tijd in de Kooi 
Daarna: Leidse Havens 

– medio maart 
 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Leiden en Bruggenfoto’s – april 
 

Buurthuis De Kooi 
Driftstraat 49 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende foto’s. 

Voorlopig 
 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig 
 

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis van Diederik van 
Leyden Gael 

Permanent 
 

 

  

http://www.riksuermondt.nl/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2017/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
https://cafevanengelen.nl/
http://www.lafv.nl/2017/01/12/de-lafv-swingt-met-u-mee-in-cafe-van-engelen/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/burgerzaken/
http://www.lafv.nl/2017/01/12/de-lafv-swingt-met-u-mee-in-cafe-van-engelen/
http://www.lafv.nl/2016/10/30/clubtentoonstelling-2016-lucht-land-water/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.radiuswelzijn.nl/
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
http://www.libertasleiden.nl/c/huizen-van-de-buurt/lb10586/de-kooi
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.hetgebouw.nl/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
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Uiterlijk op de Begindatum ontvang je de foto van je voorganger in de ketting. Maak hierop een 
creatief vervolg door een element naar keuze uit deze foto over te nemen (bv. beeldelement, kleur, 
concept). Je mag jouw foto bewerken.  
Stuur je foto vóór de Deadline door naar de volgende in de lijst (kopie aan foto-estafette@lafv.nl). Het 
mag ook eerder dan de deadline, dan heeft de volgende meer tijd. Ongeveer een week voor het 
verstrijken van de deadline krijg je een reminder. 
Haal je het door omstandigheden niet, of is je voorganger te laat met versturen, geef dan een seintje 
aan elkaar en aan foto-estafette@lafv.nl. 

Veel succes en inspiratie! 

 Groep A: Begin Deadline  Verzenden aan:   

5 Femmy de Bart 22-feb 29-mrt  corentoke@casema.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

6 Cor Slegtenhorst 29-mrt 3-mei  boelen.ed@hetnet.nl en foto-estafette@lafv.nl  

7 Eduard Boelen 3-mei 7-jun  Terug naar de organisatie:  foto-estafette@lafv.nl  
        

 Groep B: Begin Deadline  Verzenden aan:   

5 Cor de Feber 22-feb 29-mrt  Terug naar de organisatie:  foto-estafette@lafv.nl  

        

 Groep C: Begin Deadline  Verzenden aan:   

5 Simon Duindam 22-feb 29-mrt  pseijffert@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

6 Pauline Seijffert 29-mrt 3-mei  kunojansen@hotmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

7 Kuno Jansen 3-mei 7-jun  Terug naar de organisatie:  foto-estafette@lafv.nl  

 

 

 

mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:corentoke@casema.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:pseijffert@gmail.com
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl
mailto:foto-estafette@lafv.nl

