
DE FOTOGROEP.

Binnen de heemkundevereniging zijn allerlei werkgroepen actief. Eén van deze
groepen is de fotogroep.

De fotogroep houdt zich bezig met het verzamelen, fotograferen, reproduce
ren/kopiëren en filmen (video) van allerlei zaken, zoals:
* markante plekjes in ons dorp;
* oude gebouwen en kleine monumenten;
* bijzondere gebeurtenissen;
* video-reportages van oude 'uitstervende' beroepen;
* video-reportages van 'dorpsfiguren';
* verzamelen en reproduceren (op negatief zetten) van oude foto's;
* verzamelen en reproduceren/kopiëren van oude documenten/aktes;
* verzamelen van oude films en deze vastleggen op videoband;
* foto- / video-verslagen van club-activiteiten;

Ons doel hierbij is het aanleggen van een verzameling foto's, negatieven,
kopieën en videofilms die een beeld geven van allerlei aspecten van ons dorp
(inwoners, gebouwen/kleine monumenten, beroepen, aanzichten, bijzondere en
dagelijkse gebeurtenissen).
Als wij dan voldoende materiaal verzameld hebben willen wij een
tentoonstelling organiseren. Zo kan iedereen zien wat aan leuke en bijzondere
foto's/films/documenten bewaard is gebleven. Om dit doel te kunnen realiseren
zijn wij voor een groot deel afhankelijk van uw hulp en medewerking.

Hoe kunt u ons helpen?
Heel eenvoudig.
Zoek eens in uw foto-album, oude schoendoos of op andere plekjes naar
oude foto's, films, documenten of andere stukken. Als u iets leuks of
interessants gevonden heeft, laat dat dan even aan een van de leden van de
fotogroep weten. Wij komen graag even kijken. Wat u misschien niet zo
interessant of belangrijk vindt, kan voor ons van grote waarde zijn. Denk dus
niet te vlug: och dat zal wel niet interessant of belangrijk genoeg zijn. Geef
ons a.u.b. een seintje en wij maken met u een afspraak.

Wat zoeken wij?
* familie-groepsfoto's;
* foto's van processies, feesten en andere dorpsgebeurtenissen;
* oude dorpsaanzichten;
* foto's van mensen die bezig zijn met hun werk of alledaagse dingen;
* oude portretten van dorpsgenoten;
* akten en documenten zoals notariële akten, oude bouwtekeningen, oude
trouwboekjes, militaire dienst, enz.;
* oude kranten of folders; enz. enz.



lets gevonden.
Laat het ons weten. Wij maken dan een afspraak en komen kijken wat u
heeft. Indien het mogelijk is, nemen wijde betreffende stukken mee om er
kopieën os foto's van te maken. U krijgt dan zo spoedig mogelijk ..de foto's of
documenten terug. Als u de stukken liever niet uit handen wilt geven, maken
wij terplaatse foto's.

Wat is uw voordeel?
Oude foto's en documenten hebben vaak een emotionele waarde. In veel
gevallen is er nog maar één exemplaar. Bij verlies van uw 'kostbaar' bezit,
door welke oorzaak dan ook, is vervanging niet meer mogelijk. Dit kan echter
voorkomen worden als wij van uw oude foto of document een nieuwe foto of
kopie maken. Er is dan altijd, ook voor u, een kopie beschikbaar.
Zo kan er voor u niets verloren gaan en de heemkundevereniging heeft er
weer een waardevol stuk bij.

Leden van de fotogroep: Huub Boon
Sjir Boon
Tinus Boosten
Wim Herben
Jacky Meertens
John van Weersch

(tel. 1609)
(tel. 2995)
(tel. 2179)
(tel. 2001)
(tel. 1893)
(tel. 1354)

Indien u ons kunt helpen, neem dan met één van bovenstaande leden contact
op.

Alvast bedankt voor uw medewerking en vertrouwen.


