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activiteitencommissie 7 mei 2020

Dag fotovrienden,
Hebben jullie ook af en toe de lockdown-blues? Die overkomt je gewoon, toch? Positieve momenten moet je
daarentegen zelf creëren. Een aantal van jullie doet dat met de camera om de nek, anderen plaatsen even een
nieuwe badkamer (mijn buren) of doen een tuin-make-over. En we vragen voorzichtig weer eens iemand op bezoek,
bij voorkeur in de buiten. Overigens, het weer werkt wel mee; goed voor onze vitamine D.
Rien van Leeuwen maakte de bovenstaande foto’s. Waarschijnlijk is hij gewoon zijn tuin uitgelopen naar het
Wolderwijd en vond hij dit naargeestige bootje. Vervolgens in drie stappen naar een abstractie van vorm, kleur en
structuur. We hopen dat dit je inspireert om ook eens zo aan de gang te gaan in je nabije omgeving, want exotische
plaatjes uit verre oorden zitten er dit jaar waarschijnlijk niet in.
Graag jullie aandacht voor de volgende onderwerpen.
_______________________________________________________________________________________________________

1 De zwart-witportretten van 10 februari
Tijdens de clubavond van 10 februari hebben we elkaar geportetteerd in zwart-wit met een voorwerp dat veel voor je betekent.
Het is de bedoeling dat een dergelijke foto van alle leden wordt verwerkt in een collage voor de expositie in de Catharinakapel.
Hans heeft uit alle gemaakte foto’s de goed bruikbare geselecteerd. Ze staan op de portfoliosite:
https://sites.google.com/view/afvdeiris
- Als je jouw portret goed genoeg vindt, hoef je niets te doen.
- Als je een ander portret wilt insturen, dan vóór 1 augustus.
- Als er géén portret van jou bij is, stuur dan een dergelijke foto (met voorwerp) in vóór 1 augustus.
Graag inzenden bij een mailtje aan hansschraders@solcon.nl
Je mag ook in kleur insturen. Wij doen dan de omzetting .
Je zult begrijpen dat dit idee alleen slaagt als iedereen meedoet.

2 Bas van Vegchel in de activiteitencommissie
Bas is bereid om Fedde op te volgen in de activiteitencommissie. Hij coördineert ook de fotoketting.
We denken dat zijn zeemansleven ☺ goed te combineren is met het AC-werk. Natuurlijk met behulp van onze groepsapp,
de e-mail en een zorgvuldige planning van vergaderingen. Welkom, Bas.

3 My home is my castle
Karel en Tonnie Maaswinkel kwamen eerder terug uit Spanje. Juist op tijd, voordat Corona alles op slot gooide. Omdat ook zij
niet gelukkig worden van stilzitten hebben ze toen maar huis en tuin aangepakt.
Kijk maar op https://sites.google.com/view/afvdeiris
Leuk om zoiets te delen, Karel. Even soort teken van leven zullen we maar zeggen.

4 Met Iris op stap
Tijdens de laatste Nieuwjaarsreceptie draaide er op een scherm een av-tje met beelden van een aantal Iris-activiteiten uit 2018
en 2019. Niet iedereen heeft dit toen aandachtig kunnen bekijken en er was natuurlijk ook een aantal leden niet aanwezig.
Daarom hier te zien op youtube. Marcel, bedankt.
Film Bekijken
Wel even de schermvullende weergave en het geluid goed aanzetten.

5 Quiz 3
Hierbij quiz nummer 3 voor de liefhebbers; succes er mee.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdg9sTJ6SkXShyJ2cfujEF-s0qbquVh_1SgJxFzjInXiTQww/viewform?vc=0&c=0&w=1

6 Nog even over de drieluiken…
Misschien leuk om te weten….we hebben een kampioen drieluiker. Hein Hendriksen heeft er al vijf ingeleverd…
We zullen alle resultaten bij de volgende Nieuwsbrief publiceren.

7 Heb je ook wat om te laten zien?
Heb je foto’s die je graag wilt laten zien, waar je commentaar op wilt hebben, of heb je andere vragen of suggesties?
Reageer dan. En natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe het met je gaat.

Hartelijke groeten,
Diana Vivas, Marcel Gort, Bas van Vegchel en Hans Schraders
06-39793501

