
Naar aanleiding van het

aangepaste beleid ten

aanzien van de Corona

Crisis heeft het bestuur

geen andere keuze dan

ook de clubavond in mei

af te gelasten.

We zijn bezig te

bedenken welke

mogeli jkheden er zi jn om

de verloren momenten te

compenseren.

Ideeën vanuit ju l l ie zi jn

natuurl i jk zeer welkom.

De eerste

clubbi jeenkomst zal in

ieder geval na de zomer

zi jn.

We wensen iedereen veel

moed, flexibi l i teit en

creativiteit.

Namens het bestuur,

Met vriendel i jke groet,

Bert Meijer, secretaris

Als NAM-fotoclub opgericht 2 oktober 1968. Later als zelfstandige club verder op 20 juni 1986
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Op de plek waar ik nu zit,

buiten, is het doodsti l . Ik zit

net buiten de stad aan de

oever van het kanaal. De

Gerrit Krol brug draait

langzaam open en ms

'Variatie' schuift voorbi j .

Gevolgd door ms

'Noorderei land', een schip

van 60 meter lang.

Stel je voor dat de

nieuwsberichten van de

laatste weken volledig aan je

voorbi j zi jn gegaan. Er l i jkt

geen verschi l met een paar

weken geleden. Wat is er

aan de hand, mensen zi jn er

wel maar veel minder en ver

uit elkaar. Al leen die sti l te. . .

onbegri jpel i jk.

In het midden van de stad

heerst hoogspanning, in het

UMCG wordt al les in

gereedheid gebracht voor de

opvang van veel doodzieke

mensen.

We maken met elkaar iets

heel bi jzonders door. De

directe gevolgen zi jn niet te

bevatten.

Als ik straks thuiskom, beki jk

ik de foto’s die ik heb

gemaakt en maak ik een

keuze; welk beeld past het

best bi j mi jn net beschreven

gevoel…

Bert

Dit zijn de punten van onze

deelnemers



Erwas nog een wedstrijd gaande, nl. Foto-online.

Wim heeft een tweetal foto's ingeleverd.

Hieronder staat het resultaat...:

22 punten voor iedere foto




