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Beste Leden,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen ligt hierbij weer in jullie mailbox. Op naar een
nieuw fotoseizoen met nieuwe creatieve uitdagingen! Hopelijk heeft iedereen tijdens de
zomervakantie de nodige inspiratie opgedaan voor de vakantie-opdracht: één gezegde of

spreekwoord uitbeelden in een serie van 3
foto’s. Niet de gemakkelijkste opdracht, maar
met een beetje Googlen komt er een hele
collectie aan spreekwoorden tevoorschijn
waar wel iets mee te bedenken valt.
Het insturen van je vakantie-opdracht kan
nog
tot
en
met
25
augustus.
(fotoclubbreda@gmail.com) Op 26 augustus
gaat Annie L. weer aan de slag met de
verwerking van deze foto's. Je krijgt dan weer
een email met daarin het overzicht van de gemaakte foto's (geen vrij werk deze keer) en een
beoordelingsformulier. Dit stuur je dan uiterlijk 2 september in naar Trudy zodat we op onze
eerste fotoclubavond (woensdag 6 september) de vakantie-opdracht kunnen bespreken.
Het is de bedoeling dat je 3 foto’s instuurd die één spreekwoord/gezegde uitbeelden. Geef bij
de foto’s de volgorde aan, zodat de verhaallijn duidelijk is. (dus foto1, foto2 en foto 3)

Voor het seizoen 2017-2018 is de contributie nog steeds gelijk aan
voorgaande jaren! D.w.z. €55,00 wanneer je donateur wordt/bent van
Groen&Bloem (of lid bent van Groei&Bloei) en €85,00 wanneer je géén
donateur bent van Groen&Bloem of lid van Groei&Bloei (hierbij wil ik
aantekenen dat je voor 15 Euro per jaar al donateur bent van G&B)
Bankrekeningnr. voor lidmaatschap fotoclub: NL74 ASNB 0708 2788 92
t.n.v. Leen Kalkman.
Rekeningnummer voor het donateurschap: NL 48 TRIO 0776492128 t.n.v. Stichting Vrienden
van Groen en Bloem Breda.

Graag de contributie voldoen vóór aanvang van de eerste clubavond!

Woensdag 6 september: fotobespreking vakantie opdracht. Uitleg over het Rode Draad
project – en Richard R. geeft een korte lezing over macrofotografie als voorbereiding op
fototocht 1.
Zaterdag 16 september: onze eerste fototocht macrofotografie in pluktuin “De

Plukkerij” in Bosschenhoofd – georganiseerd door Richard Rood.
Richard: “Het adres van de pluktuin is Margrietstraat 27, 4744 AJ Boschenhoofd. Aanvangstijd
is 9.30u, aangezien dit voor de lichtinval goed is en er dan nog geen andere bezoekers in de
pluktuin zullen zijn. De pluktuin gaat om 12.00 uur open dus dan hebben we 2,5 uur de tijd
om mooie foto’s te maken van eenjarige bloemen, insecten en eventuele andere elementen
die je tegen kunt komen. Kijk anders ook vast op hun website www.deplukkerij.nl
De routebeschrijving: Vanuit Breda/Roosendaal: neem afslag 21 van de A58. Einde afrit
rechts. Na 70 m op de rotonde rechtdoor. Na 45m linksaf, direct na de spoorwegovergang. Na
ca. 600 m bevindt de pluktuin zich aan de linkerkant. Vanuit Rotterdam/Oudenbosch: neem
afslag 22 van de A17. Sla linksaf richting Oudenbosch (N641). Ga rechtdoor op de rotonde. Sla
rechtsaf (Molenstraat). Ca 4 km rechtdoor naar Bosschenhoofd. In Bosschenhoofd vlak voor
de spoorwegovergang rechtsaf de Margrietstraat in. Na ca. 600 m
bevindt de pluktuin zich aan de linkerkant. Graag parkeren in de
straat zelf, aangezien de oprit niet groot genoeg is.
Normaal gesproken vraagt men voor groepen 20 euro entree,
maar ik heb kunnen regelen dat we gratis naar binnen kunnen
indien we koffie met iets lekkers (eigengemaakt gebak met fruit
uit de pluktuin) nemen. Prijs hiervoor is €3,50. Via de mail zal ik
nog wat informatie betreffende macro fotografie toesturen naar
iedereen. Graag hoor ik uiterlijk 9 september wie er allemaal mee
gaan en of men koffie met iets erbij wil, zodat men weet voor
hoeveel personen er koffie klaar kan worden gezet. Reacties naar
rscr@xs4all.nl “

Woensdag 20 september: werkavond in de vorm van een informatieavond door de fotobond.

Zaterdag 23 en zondag 24 september: KAM Breda fototentoonstelling.

Zondag 24 september: deadline voor het inzenden van de themafoto (fototocht 1) en vrij
werk.

Mededelingen vanuit de fotoclubcommissie:

* Sensorreiniging: op 15 november komt Paul Matthijssen, bedrijfsleider van Kamera
Express, een lezing geven. Ook wil hij op onze locatie, voor de gereduceerde prijs van €15,-p.p., de sensors schoonmaken van onze camera’s. Mocht je hier belangstelling voor hebben,
geef dit dan per mail aan Els door. Vermeld in je mail het merk en type camera (b.v.:
systeemcamera Samsung NX30); die info heeft hij nodig. Het schoonmaken gebeurt niet op
15 november, maar op een andere, nog af te spreken fotoclubavond.

* agenda van de fotoclub

deze is gevuld voor zover de info bekend is. Bij de

fototochten staat de naam van de persoon die die fototocht organiseert. Heb je vragen of
mededelingen over een tocht , neem dan graag met die persoon contact op.

* vulling gezocht voor het jaarprogramma: de fototochten die plaats gaan
vinden op 4/5 november, 13/14 januari én 10/11 februari zijn nog niet ingevuld. Wil jij één
van deze tochten organiseren, laat dit dan weten aan de fotoclubcommissie (Annie S., Henny,
Herman of Els). Heb je geen inspiratie, maar wil je wél een fototocht organiseren,
neem dan contact op met Els. Zij heeft een lijst met veel ideeën voor fototochten.
Ook wordt nog vulling gezocht voor onze werkavonden. Wil jij iets vertellen en laten zien over
jouw fotohobby of ken jij iemand die een lezing of workshop kan geven op een
woensdagavond, laat dit dan weten aan de fotoclubcommissie!

Nieuwtjes en wetenswaardigheden:
•

ZOOM.nl: De Compact, systeem of spiegelreflexcamera, wat past het beste

bij jou? Sensoren zijn tegenwoordig zó geavanceerd, dat ook de kleinere camera's
verbluffende resultaten kunnen opleveren. Ga er dus niet klakkeloos vanuit dat een
grotere camera ook een betere is! Wat past er dan wel bij jou? We zetten de verschillen
voor je op een rij. http://zoom.nl/artikel/inspiratie/24843-compact--systeem-ofspiegelreflexcamera--wat-past-het-beste-bij-jou.html
•

Tentoonstellingen en evenementen:

unseen amsterdam (westergasfabriek) 22–24 september.
https://unseenamsterdam.com/

Redhead Days

1 t/m 4 september. Tijdens de jaarlijkse Redhead Days komen

roodharigen uit meer dan 80 landen naar de binnenstad van Breda. Het festival is gratis
en
toegankelijk
voor
iedereen
(dus
ook
voor
niet-roodharigen).
http://www.redheaddays.nl/

Outdoor Brabant

7 t/m 10 september, het grootste hippische outdoor

evenement van ons land. Internationale, nationale en regionale topsporters komen
tegen
elkaar
uit
in
de
rubrieken
vierspannen
en
springen.
http://www.outdoorbrabant.nl/

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief, als toegift, een tabel voor het instellen van
diafragma, sluitertijd en ISO. Je kunt de pagina uitprinten en meenemen in je cameratas als
geheugensteuntje.

Graag tot woensdag 6 september!
Etty van der Sanden

