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Activiteiten
Wegens de verstrengde coronamaatregelen zien we ons genoodzaakt om bijna alle activiteiten
van december 2020 te annuleren. Samenkomsten zijn ook in lokalen 4&5 van GOC Ter Voncke
niet meer toegelaten.
Ook de voordracht van gastspreker Ingrid Vekemans (Macrofotografie) op 1 december valt weg.
Wij hopen die activiteit in 2021 wel te kunnen organiseren.

Wat gaan we nog wel doen?

*dinsdag

24/11: Inleveren werken 2de Clubwedstrijd
(jury: Diafo Koningshooikt)

Het inzamelen zal gebeuren op DINSDAG 24/11 (en niet maandag 23/11 zoals eerder vermeld).
We gaan dit in 2 'tijdsloten' doen, nl een slot van 19u30 tot 20u en een slot van 20u tot 20u30.
Zo kan alles wat gespreid gebeuren en vermijden we samenscholingen. We vragen jullie om het
inleveren zo kort mogelijk te houden en niet te blijven bijbabbelen met elkaar.
19.30-20u: Gust, Julien B, Nathalie, Nadia, Marcel + Greet, André, Staf, Joris + Marleen
20u-20u30: Bart, Koen, Dis, Willy, Herman, Paul, René, Julien V + eventuele nieuwe deelnemers
Om onze inzendingen toch aan elkaar te kunnen tonen, vragen we jullie die ook door te sturen (mail of
Wetransfer) naar Nadia die dan per groep een presentatie maakt (zoals met de uitdagingen). Zet bij de
CP en M er duidelijk bij: titel.CP/M.schuilnummer.jpg, ook graag tegen 24/11, dan kan Nadia de
filmpjes maken en naar iedereen doorsturen.
*di 22/12: Uitslag 2de clubwedstrijd: wordt digitaal doorgestuurd (dus geen vergadering).

Uitdagingen
1. Foto’s met kunstlicht: kaarsjes, TL-lampen, flitslampen, fietslampen, koplampen, … dus alles
behalve natuurlijk licht.
Je krijgt daarvoor tijd tot 2 februari 2021.
2. Doe wat met een item: Je zou een item (voorwerp) in een omslag in je brievenbus moeten
gevonden hebben. Ga daarmee aan de slag om originele foto’s te maken.
De resultaten krijgen we graag uiterlijk 23 februari 2020.

Een initiatief van de Gezinsbond voor inwoners van Herenthout:

De Gezinsbond stelt de Herenthoutse verenigingen voor om samen een activiteit te organiseren als
opvolging van de Berenjacht van het voorjaar.
Ze vragen om tijdens de kerstperiode, tussen Sinterklaas en Driekoningen, aan je huis op een zichtbare
plek een ster op te hangen, een eenvoudige ster, een schitterende ster, een lichtgevende ster, een
originele ster … Deze sterren kunnen een motivatie zijn om te gaan wandelen in donkere dagen.
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