
Nieuwsbrief december 2021

Helaas kunnen we de lezing van 8 december 
niet door laten gaan.

Covid-19 maakt het noodzakelijk dat we 
maatregelen blijven nemen.

De avond waarop Marcel Batist over de 
Natuur in Nederland zou praten, hopen we op 
een ander moment te plannen.


In deze nieuwsbrief staat de agenda van dit 
seizoen, maar of dit uiteindelijk zo 
gerealiseerd kan worden, moeten we nog 
maar afwachten, we volgen de ontwikkelingen 
en richtlijnen op de voet.


Waar ik persoonlijk erg naar uitkijk is het 
programma in het voorjaar met onder andere 
de lezing en workshop over Tuinfotografie 
door Caroline Piek. De uitgebreide 
beschrijving daarvan stond in de nieuwsbrief van november. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.


Workshop Tuinfotografie door Caroline Piek, professioneel tuinfotograaf.

Op woensdag 6 april 2022 zal Caroline Piek een lezing geven over tuinfotografie. In de weken 
daarna zijn er 2 workshops - elk voor maximaal 10 personen - om de theorie in de praktijk te 
brengen
De data zijn zaterdag 21 en zaterdag 28 mei 2022 en de locatie is bij Inge en Anjo Steen, 
Achterweg 59 te Rumpt.

Kosten voor de workshop zijn: voor leden 25 euro pp. en voor niet leden 35 euro pp. Bij 
onvoldoende deelnemers en/of slecht weer kan de workshop worden geannuleerd.

Je kunt op de website van Caroline Piek meer informatie vinden:  www.carolinepiek.nl
Een korte impressie van de workshop: In de diverse delen van de tuin heb je volop de kans om 
verschillende stijlen en indelingen te fotograferen. We besteden aandacht aan het fotograferen van 
de volledige tuin – van het complete tuinontwerp tot bloemborders, mooie doorkijkjes en natuurlijk 
blijven de close ups van bloemen en insecten niet achterwege. Hoe gebruik je het lijnenspel van 
een tuin om meer dynamiek in jouw foto’s te krijgen? Hoe creëer je sfeer door te spelen met 
doorkijkjes? Hoe vang je de essentie van het ontwerp? Hoe breng je meer leven in jouw tuinfoto’s? 
Het is slechts een greep uit de vragen die aan bod komen. 

Deelnemers fotograferen aan de hand van enkele praktijkopdrachten. Na afloop selecteer je jouw 
vijf beste foto’s. 
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Caroline zal deze foto’s later van feedback voorzien 
(waarschijnlijk via de email) en je krijgt een hand-out 
met basisbeginselen van de tuinfotografie.

De eerste workshop zal zijn op 21 mei 2022 en als 
deze vol is gaan wij naar 28 mei 2022.

Graag opgeven via de email van Groei & Bloei West-
Betuwe: info@west-betuwe.groei.nl  of bellen met 
Liesbeth Porsinck: 06-57614393. 

In de vorige nieuwbrief stond een uiterste aanmeld-
datum vermeld, deze hanteren we niet meer. 
Inschrijven kan tot beide workshops vol zijn.


Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een 
goede gezondheid.

Laten we hopen, dat zo gauw mogelijk de activiteiten wel 
door kunnen gaan.


Bijgaande foto’s zijn van de Tuin van Fortmond in Olst 
waar we in 29 juni 2019 met de tuinreis geweest zijn


José Klip

datum spreker thema

12 januari 2022 Anna Adriaensens

Silene

Zaden en zaaien, éénjarigen

9 februari 2022 Cees Verkerke Zintuigentuin

2 maart 2022 Marianne Joosten

Kwekerij Joosten

Iris en Hemerocallis

6 april 2022 Caroline Piek Fotograferen in de tuin

21 mei 2022 fotoworkshop Caroline Piek Tuin in Rumpt

28 mei 2022 fotoworkshop Caroline Piek Tuin in Rumpt
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