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WINNAARS FOTOWEDSTRIJD EARTH HOUR 2019 BEKEND 
Voorafgaand aan de optredens tijdens Earth Hour werden de prijswinnaars van de fotowedstrijd met als 
thema “Licht in de Duisternis” bekend gemaakt. 
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het voormalige pand van Renata Delicatessen waren veel van de 
fotografen aanwezig. 
De jury bestaande uit Emile Willems, Lenneke Lingmont en Herro de Roest gaf aan blij verrast te zijn door de 
hoeveelheid ingestuurde foto’s (150) en de kwaliteit van de foto’s. 
De prijzen (ingelijste foto en een duurzaam cadeau) werden uitgereikt door burgemeester Anneke Raven. 
Ook het publiek kon stemmen op de 51 foto’s, die in eerste instantie door de jury waren geselecteerd foto’s 
voor de expositie in twee categorieën (Jong Talent en Volwassenen). 
In totaal werden 155 stembiljetten ingeleverd. 
Uit de stembiljetten werd Eliza Mars getrokken, zij ontvangt de foto van haar keuze, na de expositie. 
 
Winnaars van de publieksprijs werden Indy Kisteman (Jong Talent) met een foto die hij maakte op het 
station in Nijverdal en Wout Tjeerdsma (Volwassenen) met een foto die hij maakte op de Sallandse 
Heuvelrug. 
De derde prijzen van de jury gingen naar Niek Juurlink (Jong Talent) met een foto van het station en Ernst 
van Bentem (Volwassenen) met een foto die hij van zijn wekker maakte. 
De tweede prijzen van de jury gingen naar Malou Hekman (Jong Talent) met een foto eveneens van het 
station en Frits Teunissen (Volwassenen) met een foto van de Sint Pieterskerk in Rome. 
De eerste prijzen van de jury gingen naar Rick Jansen (Jong Talent) met een foto van de fietsenstalling en 
Peter Groddée (Volwassenen) met een foto uit Namibië. 
Over de winnende foto van Rick Jansen zei de jury: “Hij heeft ook op het station goed rondgekeken en zag 
de verrassende schoonheid van het licht in de opkomende duisternis. Spiegeling en contrast, in combinatie 
met een perfect camerastandpunt hebben geresulteerd in deze perfecte foto!” 
Over de winnende foto van Peter Groddée zei de jury: “Dit is een technisch perfecte foto, gemaakt in 
Namibië. De sterrenhemel, de Melkweg en de contrasterende kale boomtak op de voorgrond. Het aardse 
en wat daar buiten is, vallen samen in dit haast surrealistische beeld  van een eindeloze diepte. Prachtig. 
Het thema van deze wedstrijd, ‘Licht in de duisternis’, komt in deze plaat in beeld én in techniek prachtig 
samen.  
 
De foto’s van de prijswinnaars en de overige geselecteerde foto’s blijven de komende 1,5 nog te zien in het 
huidige en het nieuwe winkelpand van Oudelaar in de Grotestraat. 
Daarna ontvangen de prijswinnaars hun foto in de lijst en de overige deelnemers ontvangen hun 
geselecteerde foto(‘s). 



 

 
 
 
 
 

 

Met dank aan Rinke en Jan Willem van den Brink, de eigenaren van Oudelaar Optiek voor  het 
beschikbaar stellen van hun oude en nieuwe pand.  

 
Nieuwsgierig naar de foto’s en het volledige juryrapport? 
Bekijk dan de website www.duurzaamhellendoorn.nl 

 
 

Earth Hour Hellendoorn 2019 wordt georganiseerd door het Platform Duurzaam Hellendoorn. Met steun van de 
Provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn. 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op via platformduurzaamhellendoorn@gmail.com of telefonisch met Jos 
van den Born (06-54337645) of met Wilma Paalman-Vloedgraven (06-10036869). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Op de foto staan van links naar rechts: 
Rick Jansen (1e prijs jury Jong Talent), Frits Teunissen (2e prijs jury Volwassenen), burgemeester Anneke 
Raven, Ernst van Bentem (3e prijs jury Volwassenen), Niek Juurlink (3e prijs jury Jong Talent), Malou 
Hekman (2e prijs jury Jong Talent), Indy Kisteman (publieksprijs Jong Talent). 
Op de foto ontbreken Wout Tjeerdsma (publieksprijs volwassenen), hij was in het buitenland en zijn opa 
heeft de prijs namens hem in ontvangst genomen en Peter Grobbée (1e prijs jury Volwassenen). 
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