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smps

Van: smps
Verzonden: maandag 30 mei 2022 18:35
Aan: hansbrongers
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - 

Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)

Goedenavond Hans, 
 
Sorry om te lezen dat het gaat zoals het gaat. Ik hoop op een kentering en wens jou veel sterkte. 
 
Bedankt voor je mails en gedachten/opmerkingen. Ik begrijp dat je je energie moet doseren en prioriteiten stelt. 
Belangrijk dat jij zoveel mogelijk je eigen regie houdt. Laat je het weten als ik te veel beroep op je doe? 
 
Een logisch vervolg zou zijn: 1) Herhaling, 2) Iets uitbouwen naar seriematig werken, 3) “Kwartetten” om enkele 
mogelijkheden te noemen. Als activiteiten-cie hebben/ontwikkelen jullie natuurlijk plannen. Laat het maar weten als 
ik daar – projectmatig -  iets in kan betekenen. 
 
Ad 1) Heeft met name zin als ook andere leden komen. Heeft wel minder mijn interesse, maar kan natuurlijk ook 
door anderen ingevuld worden. 
Ad 2) De club kan hier voordeel aan hebben als we deelnemen aan wedstrijden, etc.. We sturen dan aan op 
planmatiger werken. Dit heeft meer mijn interesse om uit te werken. 
Ad 3) Is een ludiekere uitvoering (Spelvorm) die minder conceptueel wordt door gebruik van beelden. 
 
In oktober staat weer een tafeltjesavond op de rol, dan door Theo en Jan. Ik weet niet wat daarvoor de plannen zijn, 
wellicht een mogelijkheid voor een vervolg … .  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
 
 

Van: hansbrongers <hansbrongers@upcmail.nl>  
Verzonden: zondag 29 mei 2022 13:11 
Aan: smps <smps@smps-mp.com> 
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-
tafeltjesavond 25 mei 2022) 
 
Dag Marc, 
 
Dank voor je verslag van woensdagavond. Dat het heel geslaagd was en gewaardeerd werd, kreeg ik ook binnen via 
een aantal andere mailtjes. 
Voor herhaling vatbaar dus! 
 
Ik heb wel behoefte aan een babbel en krijg meer bezoek aanvragen. Helaas kan ik dat niet aan en moet bezoeken 
en telefoontjes vooral beperken tot kinderen, kleinkinderen en familie. 
Het gaat steeds wat slechter met mij en de hoop op verbetering wordt kleiner. 
Mailen gaat prima. Ik kan dan zelf het tijdstip kiezen. 
 
Leuk dat jouw nieuwe format voor een tafeltjesavond zo geslaagd was. 
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Goede zondag nog. 
 
Hartelijke groet,  
Hans 
 
 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Datum: 26-05-2022 11:20 (GMT+01:00)  
Aan: hansbrongers <hansbrongers@upcmail.nl>  
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-
tafeltjesavond 25 mei 2022)  
 

Goedemorgen Hans, 

  

Goed om je even te zien en horen gisteren. Ondanks de internet-hapering kwam je woord van dank goed over. 

  

De avond verliep leuk. 16 deelneemsters/deelnemers. Ina schoof via Zoom aan bij een van de vier tafeltjes. Ook 
Theo nam, naast het bedienen van de IT, gewoon deel. De tafeltjesindeling zo gedaan dat aan iedere tafel een oud 
cursist foto’s-bespreken van je zat. 

  

De eerste ronde is gelijk serieus ingevuld door de vier teams. Na de plenaire presentaties en voor de pauze, kort 
enkele opmerkingen gemaakt. Waaronder de suggestie om in de tweede ronde ook de andere insteek te nemen. 
Dus de tafeltjes die met een bouwsteen uit de tweede pijler begonnen waren nu met een bouwsteen uit de derde 
pijler te laten beginnen en omgekeerd. Tevens aangegeven dat ze na konden denken over wie de eerste ronde 
gewonnen had, en dat ze ook in de tweede ronde een winnaar konden kiezen. De prijs voor de winnaar(s) is het 
maken van de foto. 

  

Ronde één heeft één winnaar opgeleverd (Tafeltje 3), ronde twee een gedeelde eerste plaats voor twee tafeltjes 
(Tafeltje 2 en 4). We krijgen dus drie foto’s te zien. Waarschijnlijk op een clubavond in september. Ingrid was al aan 
het plannen. Ook het vierde, niet winnende, tafeltje (Tafeltje 1) wil een foto gaan maken. Dus vier foto’s. Ik heb ze 
gevraagd om in de presentatie van de te maken foto’s een balans te vinden tussen het eindresultaat (De foto) en 
hun voorbereiding gisterenavond (De conceptuele foto). Wordt vervolgt … . 

  

Met deze groepsgrootte was het goed te doen. Meer mensen aan een tafeltje wordt m.i. moeilijker qua dynamiek 
en meer tafeltjes betekend meer plenaire tijd. Gisterenavond paste mooi in de tijd. 
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Gezien het enthousiasme, en minstens zo belangrijk, het in groepjes doen en leren kan er nagedacht worden over 
variaties op dit thema. 

  

De deelnemerslijst en tafeltjesindeling tref je in bijlage. 

  

Als je een keer toe bent aan een babbel, aarzel niet, ik spreek graag een keer met je af. 

  

Marc Peterse 

T: 0318-463246 

E: smps@smps-mp.com 

  

  

Van: hansbrongers <hansbrongers@upcmail.nl>  
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 09:41 
Aan: smps <smps@smps-mp.com> 
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-
tafeltjesavond 25 mei 2022) 

  

Goedemorgen Marc, 

  

Jammer dat ik gisteravond toch nog moest afhaken.  

Het moest helaas wel en dat bleek meteen: Ik heb mijn overgeefarrangement nog net op tijd gehaald.  

  

Ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Kreeg je de groepen mee? Hoe hebben de leden deze nieuwe invulling van 
tafeltjesavond ervaren?  

  

Ik hoor het graag.  

  

Hartelijke groet,  
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Hans 

  

  

  

  

Verzonden vanaf mijn Galaxy 

  

  

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 

Van: smps <smps@smps-mp.com>  

Datum: 25-05-2022 19:10 (GMT+01:00)  

Aan: Hans Brongers <hansbrongers@upcmail.nl>  

Onderwerp: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 
25 mei 2022)  

  

Goedenavond, 
 
Je hebt mij laten weten vanavond via Zoom deel te nemen aan de clubavond. 
 
In bijlage tref je twee PDFs zodat je thuis deel kunt nemen aan de tafeltjesavond. Je kunt dit individueel doen of je 
kunt telefonisch aansluiten bij een tafeltje in De Schakel. Stem dit zelf even af zodra de tafeltjesindeling bekend is. 
 
1) Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 
2) A4-bouwstenen - Definitief 
 
De inleiding is precies dat, een inleiding van de avond, en kun je gedurende de avond als referentie gebruiken. 
De bouwstenen dien je uit te printen (1 of 2 per blad, enkel- of dubbelzijdig) en hier ga je actief mee in de weer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
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smps

Van: Theo Fama <info@fotofama.nl>
Verzonden: zaterdag 28 mei 2022 23:54
Aan: smps
Onderwerp: Re: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 

Hoi Marc, 
 
Nog even een reactie op de tafeltjes avond. 
Die had je goed verzorgt met een leuk uitgedacht concept. 
 
Jammer dat ik het begin niet heb meegekregen. Ik was druk bezig met de laptop wat Zoom probleempjes op te 
lossen. 
Mede daardoor ging het niet helemaal volgens concept aan onze tafel. 
 
Maar dat neemt niet weg dat je zo’n tafeltjes avond met dit concept best vaker mag doen als ik het voor het zeggen 
heb…. :-) 
 
Groet, 
Theo Fama 
 
 
————————————- 
FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 
————————————- 
 
 

Op 26 mei 2022, om 10:32 heeft smps <smps@smps-mp.com> het volgende geschreven: 
 
Goedemorgen, 
 
 
Zoals beloofd tref je In bijlage de twee PDFs van gisterenavond. 
 
1) Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 
2) A4-bouwstenen - Definitief 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
 
 
<A4-bouwstenen - Definitief.pdf><Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022.pdf> 
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smps

Van: smps
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 13:09
Aan: smps
Onderwerp: FW: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - 

Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)
Bijlagen: 1653556403185-9bb0c77a-ce7e-4817-989f-3e9fc1cc7834_resized.jpg

Tafeltje 2: Administratieve last bij beroepen (Verpleging, onderwijs, etc.). 
Tafeltje 3: Liefde, geborgenheid. 
Tafeltje 4: Portret. 
 

Van: smps  
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 11:20 
Aan: hansbrongers <hansbrongers@upcmail.nl> 
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-
tafeltjesavond 25 mei 2022) 
 
Goedemorgen Hans, 
 
Goed om je even te zien en horen gisteren. Ondanks de internet-hapering kwam je woord van dank goed over. 
 
De avond verliep leuk. 16 deelneemsters/deelnemers. Ina schoof via Zoom aan bij een van de vier tafeltjes. Ook 
Theo nam, naast het bedienen van de IT, gewoon deel. De tafeltjesindeling zo gedaan dat aan iedere tafel een oud 
cursist foto’s-bespreken van je zat. 
 
De eerste ronde is gelijk serieus ingevuld door de vier teams. Na de plenaire presentaties en voor de pauze, kort 
enkele opmerkingen gemaakt. Waaronder de suggestie om in de tweede ronde ook de andere insteek te nemen. 
Dus de tafeltjes die met een bouwsteen uit de tweede pijler begonnen waren nu met een bouwsteen uit de derde 
pijler te laten beginnen en omgekeerd. Tevens aangegeven dat ze na konden denken over wie de eerste ronde 
gewonnen had, en dat ze ook in de tweede ronde een winnaar konden kiezen. De prijs voor de winnaar(s) is het 
maken van de foto. 
 
Ronde één heeft één winnaar opgeleverd (Tafeltje 3), ronde twee een gedeelde eerste plaats voor twee tafeltjes 
(Tafeltje 2 en 4). We krijgen dus drie foto’s te zien. Waarschijnlijk op een clubavond in september. Ingrid was al aan 
het plannen. Ook het vierde, niet winnende, tafeltje (Tafeltje 1) wil een foto gaan maken. Dus vier foto’s. Ik heb ze 
gevraagd om in de presentatie van de te maken foto’s een balans te vinden tussen het eindresultaat (De foto) en 
hun voorbereiding gisterenavond (De conceptuele foto). Wordt vervolgt … . 
 
Met deze groepsgrootte was het goed te doen. Meer mensen aan een tafeltje wordt m.i. moeilijker qua dynamiek 
en meer tafeltjes betekend meer plenaire tijd. Gisterenavond paste mooi in de tijd. 
 
Gezien het enthousiasme, en minstens zo belangrijk, het in groepjes doen en leren kan er nagedacht worden over 
variaties op dit thema. 
 
De deelnemerslijst en tafeltjesindeling tref je in bijlage. 
 
Als je een keer toe bent aan een babbel, aarzel niet, ik spreek graag een keer met je af. 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
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Van: hansbrongers <hansbrongers@upcmail.nl>  
Verzonden: donderdag 26 mei 2022 09:41 
Aan: smps <smps@smps-mp.com> 
Onderwerp: RE: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-
tafeltjesavond 25 mei 2022) 
 
Goedemorgen Marc, 
 
Jammer dat ik gisteravond toch nog moest afhaken.  
Het moest helaas wel en dat bleek meteen: Ik heb mijn overgeefarrangement nog net op tijd gehaald.  
 
Ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. Kreeg je de groepen mee? Hoe hebben de leden deze nieuwe invulling van 
tafeltjesavond ervaren?  
 
Ik hoor het graag.  
 
Hartelijke groet,  
Hans 
 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Datum: 25-05-2022 19:10 (GMT+01:00)  
Aan: Hans Brongers <hansbrongers@upcmail.nl>  
Onderwerp: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 
25 mei 2022)  
 
Goedenavond, 
 
Je hebt mij laten weten vanavond via Zoom deel te nemen aan de clubavond. 
 
In bijlage tref je twee PDFs zodat je thuis deel kunt nemen aan de tafeltjesavond. Je kunt dit individueel doen of je 
kunt telefonisch aansluiten bij een tafeltje in De Schakel. Stem dit zelf even af zodra de tafeltjesindeling bekend is. 
 
1) Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 
2) A4-bouwstenen - Definitief 
 
De inleiding is precies dat, een inleiding van de avond, en kun je gedurende de avond als referentie gebruiken. 
De bouwstenen dien je uit te printen (1 of 2 per blad, enkel- of dubbelzijdig) en hier ga je actief mee in de weer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
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smps

Van: smps
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 19:11
Aan: Hans Brongers
Onderwerp: Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 (A4-bouwstenen - Definitief, Inleiding - 

Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022)
Bijlagen: A4-bouwstenen - Definitief.pdf; Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 

2022.pdf

Goedenavond, 
 
Je hebt mij laten weten vanavond via Zoom deel te nemen aan de clubavond. 
 
In bijlage tref je twee PDFs zodat je thuis deel kunt nemen aan de tafeltjesavond. Je kunt dit individueel doen of je 
kunt telefonisch aansluiten bij een tafeltje in De Schakel. Stem dit zelf even af zodra de tafeltjesindeling bekend is. 
 
1) Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022 
2) A4-bouwstenen - Definitief 
 
De inleiding is precies dat, een inleiding van de avond, en kun je gedurende de avond als referentie gebruiken. 
De bouwstenen dien je uit te printen (1 of 2 per blad, enkel- of dubbelzijdig) en hier ga je actief mee in de weer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
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smps

Van: Erik van den Elsen - bestuurslid Oog &Optiek <algemeenbestuurslid01
@oogenoptiek.nl>

Verzonden: zaterdag 21 mei 2022 22:19
Aan: Theo Fama; smps
CC: Ingrid van Beurden
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief a.s. woensdag

Beste Allen, 
 
Bedankt voor het nieuwsbericht, misschien inderdaad even een zin er bij, Theo, dat er geen foto's meegebracht 
hoeven te worden zoals voorgaande jaren. 
 
Brigitte heeft zich afgemeld als lid (per 31/12) en zal ook geen 5-minuten foto verzorgen. Het was pas in de loop van 
afgelopen week dat we daar achter kwamen en toen was het eigenlijk te laat om iemand anders te vragen. In de 
plaats daarvan presenteert Ingrid vB een nieuw boek voor de bibliotheek; zo hebben we toch nog een 'voorafje' ;-) 
 
Succes woensdag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van den Elsen 
Algemeen bestuurslid fotoclub Oog &Optiek - Lunteren 
www.oogenoptiek.nl 

 
 

On 21 May 2022, at 11:21, Theo Fama <info@fotofama.nl> wrote: 
 
Dank je Marc, 
 
Ik heb de tekst iets aangepast. 
De 5 min foto staat in de agenda vermeld en Brigitte zal zelf wel weten dat ze aan de beurt is… 
Agenda ->  https://oogenoptiek.nl/event/tafeltjesavond-leeravond/ 
 
Maar voor de volledigheid staat het nu ook in de nieuwsbrief. 
Zie bijlage aangepaste nieuwsbrief (wordt dus zondagavond verstuurd). 
 
 
<Schermafbeelding 2022-05-21 om 11.14.37.png> 
 
Groet, 
Theo Fama 
 
 
————————————- 
FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 
————————————- 
 
 

Op 21 mei 2022, om 10:43 heeft smps <smps@smps-mp.com> het volgende 
geschreven: 
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Goedemorgen allen, 
  
Er hoeven geen foto’s meegenomen te worden. 
  
Moet de 5-minuten foto niet ook vermeld worden? 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
  
  

Van: Theo Fama <info@fotofama.nl>  
Verzonden: zaterdag 21 mei 2022 10:08 
Aan: Ingrid van Beurden <ingrid.van.beurden@mail.com>; smps <smps@smps-
mp.com>; Erik van den Elsen <algemeenbestuurslid01@oogenoptiek.nl> 
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief a.s. woensdag 
  
Hoi hoi, 
  
Voorheen was het inderdaad zo dat aan de leden werd gevraagd om (5) foto’s mee 
te nemen naar de ’tafeltjesavond’. 
Marc moet aangeven wat hij verwacht van de leden. Wel of niet foto’s in print 
meenemen… 
In de bijlage (schermafbeelding) zie je de nieuwsbrief die nu klaar staat voor 
verzending. 
Zondag avond rond 20:00 uur wordt deze nieuwsbrief verstuurd (met of zonder 
aanvulling/aanpassing). 
  
  
<image001.png> 
 
Groet, 
Theo Fama 
 
 
 
————————————- 
FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 
————————————- 
 
 
 

Op 20 mei 2022, om 22:32 heeft ingrid.van.beurden@mail.com het 
volgende geschreven: 
  
Hoi allen,  
  
Enkele clubleden verwachten zelf foto’s mee 
te nemen voor de tafeltjes avond zoals 
gebruikelijk. Misschien expliciet in 
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de nieuwsbrief noemen dat foto’s meenemen 
niet nodig is? Of wel? 
  
Groeten, 
Ingrid 
 
Sent using the mobile mail app 
 
On 20/05/2022 at 13:24, Theo Fama wrote:  

From: "Theo Fama" <info@fotofama.nl> 
Date: 20 May 2022 
To: "Erik van den Elsen - bestuurslid Oog 
&Optiek" 
<algemeenbestuurslid01@oogenoptiek.nl> 
Cc: "Ingrid van Beurden" 
<ingrid.van.beurden@mail.com>, 
"Marc Peterse" <SMPS@SMPS-MP.com> 
Subject: Re: Nieuwsbrief a.s. woensdag  
Hoi Erik, 
Yep, komt goed. 
Groet, Theo Fama 
————————————- 
FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 
————————————- 
  

Op 20 mei 2022 om 11:47 schreef Erik van den 
Elsen - bestuurslid Oog &Optiek 
<algemeenbestuurslid01@oogenoptiek.nl>: 

Hoi Theo, 
  
Hieronder een stukje tekst voor een nieuwsbrief 
voor a.s. woensdag. Kun jij die versturen? 
  
--------------- 
  
Beste leden,  
  
Komende woensdag hebben we op de clubavond 
weer de traditionele 'tafeltjesavond'. Marc 
Peterse heeft een interessant onderwerp bedacht 
en zet ons in groepjes aan het werk met een 
bijzondere opdracht! Hoe meer mensen er 
komen, hoe leuker het wordt, dus kom vooral 
naar deze leuke en inspirerende clubavond.  
  
Mensen die de avond via Zoom willen/moeten 
volgen wordt gevraagd dit van tevoren aan te 
kondigen bij Marc Peterse: deze mensen krijgen 
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een thuisopdracht en kunnen ook meedoen. De 
Zoom link is te vinden onder dit bericht. Marc 
Peterse: SMPS@SMPS-MP.com  
  
Ingrid van Beurden zal vooraf nog een nieuwe 
aanwinst voor de bibliotheek laten zien en kort 
bespreken. 
  
Volgende clubavond gaan we met Pieter van 
Leeuwen aan de slag en duiken we in de 
reportagefotografie en seriematig werken. 
Reserveer daarom ook de 8e juni alvast in je 
agenda. 
  
------------------- 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van den Elsen 
Algemeen bestuurslid fotoclub Oog &Optiek - 
Lunteren 
www.oogenoptiek.nl 
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smps

Van: Theo Fama <info@fotofama.nl>
Verzonden: zaterdag 21 mei 2022 10:08
Aan: Ingrid van Beurden; smps; Erik van den Elsen
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief a.s. woensdag

Hoi hoi, 
 
Voorheen was het inderdaad zo dat aan de leden werd gevraagd om (5) foto’s mee te nemen naar de 
’tafeltjesavond’. 
Marc moet aangeven wat hij verwacht van de leden. Wel of niet foto’s in print meenemen… 
In de bijlage (schermafbeelding) zie je de nieuwsbrief die nu klaar staat voor verzending. 
Zondag avond rond 20:00 uur wordt deze nieuwsbrief verstuurd (met of zonder aanvulling/aanpassing). 
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Groet, 
Theo Fama 
 
 
————————————- 
FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 
————————————- 
 
 

Op 20 mei 2022, om 22:32 heeft ingrid.van.beurden@mail.com het volgende geschreven: 
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Hoi allen,  
 
Enkele clubleden verwachten zelf foto’s mee te nemen voor de 
tafeltjes avond zoals gebruikelijk. Misschien expliciet in 
de nieuwsbrief noemen dat foto’s meenemen niet nodig is? Of wel? 
 
Groeten, 
Ingrid 
 
Sent using the mobile mail app 
 
On 20/05/2022 at 13:24, Theo Fama wrote:  

From: "Theo Fama" <info@fotofama.nl> 
Date: 20 May 2022 
To: "Erik van den Elsen - bestuurslid Oog &Optiek" 
<algemeenbestuurslid01@oogenoptiek.nl> 
Cc: "Ingrid van Beurden" <ingrid.van.beurden@mail.com>, 
"Marc Peterse" <SMPS@SMPS-MP.com> 
Subject: Re: Nieuwsbrief a.s. woensdag  

Hoi Erik, 

Yep, komt goed. 

Groet, Theo Fama 

————————————- 

FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 

————————————- 

 

Op 20 mei 2022 om 11:47 schreef Erik van den Elsen - bestuurslid Oog &Optiek 
<algemeenbestuurslid01@oogenoptiek.nl>: 

Hoi Theo, 
 
Hieronder een stukje tekst voor een nieuwsbrief voor a.s. woensdag. Kun jij die 
versturen? 
 
--------------- 
 
Beste leden,  
 
Komende woensdag hebben we op de clubavond weer de traditionele 
'tafeltjesavond'. Marc Peterse heeft een interessant onderwerp bedacht en zet 
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ons in groepjes aan het werk met een bijzondere opdracht! Hoe meer mensen er 
komen, hoe leuker het wordt, dus kom vooral naar deze leuke en inspirerende 
clubavond.  
 
Mensen die de avond via Zoom willen/moeten volgen wordt gevraagd dit van 
tevoren aan te kondigen bij Marc Peterse: deze mensen krijgen een thuisopdracht 
en kunnen ook meedoen. De Zoom link is te vinden onder dit bericht. Marc 
Peterse: SMPS@SMPS-MP.com  
 
Ingrid van Beurden zal vooraf nog een nieuwe aanwinst voor de bibliotheek laten 
zien en kort bespreken. 
 
Volgende clubavond gaan we met Pieter van Leeuwen aan de slag en duiken we in 
de reportagefotografie en seriematig werken. Reserveer daarom ook de 8e juni 
alvast in je agenda. 
 
------------------- 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van den Elsen 
Algemeen bestuurslid fotoclub Oog &Optiek - Lunteren 
www.oogenoptiek.nl 
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smps

Van: Theo Fama <info@fotofama.nl>
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 13:24
Aan: Erik van den Elsen - bestuurslid Oog &Optiek
CC: smps; Ingrid van Beurden
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief a.s. woensdag

Hoi Erik, 

Yep, komt goed. 

Groet, Theo Fama 

————————————- 

FotoFama 
E-mail: info@fotofama.nl 
Website: fotofama.nl 

————————————- 

 

Op 20 mei 2022 om 11:47 schreef Erik van den Elsen - bestuurslid Oog &Optiek 
<algemeenbestuurslid01@oogenoptiek.nl>: 

Hoi Theo, 
 
Hieronder een stukje tekst voor een nieuwsbrief voor a.s. woensdag. Kun jij die versturen? 
 
--------------- 
 
Beste leden,  
 
Komende woensdag hebben we op de clubavond weer de traditionele 'tafeltjesavond'. Marc Peterse 
heeft een interessant onderwerp bedacht en zet ons in groepjes aan het werk met een bijzondere 
opdracht! Hoe meer mensen er komen, hoe leuker het wordt, dus kom vooral naar deze leuke en 
inspirerende clubavond.  
 
Mensen die de avond via Zoom willen/moeten volgen wordt gevraagd dit van tevoren aan te 
kondigen bij Marc Peterse: deze mensen krijgen een thuisopdracht en kunnen ook meedoen. De 
Zoom link is te vinden onder dit bericht. Marc Peterse: SMPS@SMPS-MP.com  
 
Ingrid van Beurden zal vooraf nog een nieuwe aanwinst voor de bibliotheek laten zien en kort 
bespreken. 
 
Volgende clubavond gaan we met Pieter van Leeuwen aan de slag en duiken we in de 
reportagefotografie en seriematig werken. Reserveer daarom ook de 8e juni alvast in je agenda. 
 
------------------- 
 
Met vriendelijke groet, 
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Erik van den Elsen 
Algemeen bestuurslid fotoclub Oog &Optiek - Lunteren 
www.oogenoptiek.nl 
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smps

Van: smps
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 10:30
Aan: Erik van den Elsen - ii
Onderwerp: RE: Zoom woensdag

Goedemorgen Erik, 
 
Super. De beamer hebben we niet nodig. 
 
Zal ik Jaap en Hans dan contacten om hen te laten weten dat zij mee kunnen doen en hoe? 
 
Andere, eventuele Zoomers informeer ik aan het begin van de avond hoe zij kunnen deelnemen. 
 
Bedankt voor je inspanningen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse  
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: Erik van den Elsen - ii <elsen029@gmail.com>  
Datum: 20-05-2022 10:20 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: Zoom woensdag  
 
Hoi Marc,  
 
Theo wil zoom wel bedienen as woensdag, dus da's mooi! 
 
Hij vraagt alleen of jij de beamer ook nodig hebt (voor de presentatie van de tafelgroepjes) of dat alleen de camera 
voldoende is. Kun je dat nog even laten weten? 
 
met vriendelijke groet, 
 
Erik van den Elsen 
elsen029@gmail.com 
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smps

Van: smps
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 09:45
Aan: hans brongers
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond

Goedemorgen Hans, 
 
Gisterenavond ontving ik een berichtje van Kees Jan dat er 25 mei geen Zoom verbinding zal zijn ... . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse  
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 19-05-2022 22:15 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond  
 
Dag Marc, 
 
Als ik me goed genoeg voel doe ik per zoom mee. 
Of ik het de hele avond kan volhouden weet ik niet. 
Succes met de afronding.  
 
Hartelijke groet,  
Hans 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 
 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Datum: 19-05-2022 08:50 (GMT+01:00)  
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond  
 
Goedemorgen Hans, 
 
Bedankt voor je opmerkingen. Maandag pak ik het op en finaliseer ik de aanpak. Neem jij deel aan de clubavond 
woensdag? 
 
Met vriendelijke groet, 
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Marc Peterse  
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 17-05-2022 19:05 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond  
 
Dag Marc, 
  
Dank voor je bericht met de opzet en voorbeelden van bouwstenen. 
Je gaat van bespreken nu juist over naar het vooraf uitdenken van een foto. Ambitieus en een nieuwe benadering 
voor de tafeltjesavond. Het bevordert het nadenken over je fotografie. 
  
Ik begrijp dat je de groepjes, na een inleiding, denkbeeldige foto’s wilt laten “maken”. Een paar opmerkingen: 

 Dat is best lastig, zonder een helder voorbeeld, of een kleine handreiking vooraf. Bv. start met bouwblok 1, 
want het helpt als je weet wat je wilt fotograferen. De deelnemers hebben dan iets “voor ogen”. Een 
voorbeeld zou kunnen zijn: een landschap, het genre is landschap en het thema (zit dicht tegen bedoeling 
aan) zou kunnen zijn “leegte/weidsheid”, “invloed van de mens op het landschap”, 
“romantisch/schilderachtig landschap”, “sequenties”, enz. Van daar uit is het makkelijker om iets te kiezen 
uit de overige bouwstenen (kadreren, compositie, lijnwerking, etc.). Misschien dat je een voorbeeldfoto 
daarbij kunt gebruiken. 

 Het is, zonder “echte“ foto’s, mogelijk ook wat droog en theoretisch wat voor een groot deel van de leden 
wellicht minder motiverend is. Is het eventueel ook een idee om het tweede deel te koppelen aan door de 
leden meegenomen foto’s? De foto’s liggen op de kop op de tafels. Bij de start wordt 1 foto even 
omgedraaid en door de groep bekeken, daarna weer omgekeerd. Ze hebben dan een globale indruk van het 
onderwerp/genre en krijgen dan de opdracht om bouwblokken te gebruiken om de fotograaf van ideeën te 
kunnen voorzien om de foto “rijker” te maken. Daarna nog een foto op dezelfde manier. En natuurlijk 
plenair toelichting. Door de foto maar even te tonen wordt het niet een bespreking van die foto, maar het 
doordenken op het gekozen onderwerp van de fotograaf en daarmee ligt het in lijn met je bedoeling. 

Kijk maar of je hier iets aan hebt en wat je er mee wilt doen. 
Alvast succes gewenst en voor nu fijne vakantie! 
  
Hartelijke groet, 
Hans 
  

Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Verzonden: maandag 16 mei 2022 18:44 
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com> 
Onderwerp: Opvolging - FW: tafeltjesavond 
  
Goedenavond Hans, 
  
Opvolgend aan mijn berichtje van afgelopen zaterdag stuur ik je de “Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 
2022” en enkele “bouwstenen” (3 van de 16 of zo). 
  
Ik wil nog even nadenken hoe ik de fysiek-niet-aanwezigen die avond (Jaap, jijzelf?, Ada?, Marlies?, etc.) maximaal 
bij de tafeltjesavond betrek. En natuurlijk stem ik nog even af met hen en Kees Jan hierover. Mijn gedachte nu zijn 
om hen de “bouwstenen” vooraf te mailen, de hele avond de verbinding open te houden en hen zo in staat te 
stellen individueel deel te nemen … . Evt., met telefoon verbindingen, zouden ze ook aan kunnen sluiten bij de 
ingedeelde groepjes … . 
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Fijn als jij kans ziet om je gedachten te laten gaan over het geheel en mij laat weten als je nog aandachtspunten ziet. 
  
Ik reis deze week en ben daarom telefonisch minder bereikbaar, ik kan wel terugbellen als je een bericht achterlaat. 
E-mail lees ik nagenoeg dagelijks. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com  
  

Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Verzonden: zaterdag 14 mei 2022 07:15 
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com> 
Onderwerp: RE: tafeltjesavond 
  
Goedemorgen Hans, 
  
Fijn om zo even van je te "horen". Bedankt voor je compliment. En bedankt voor je herinnering. Ik volg dit nog even 
op. 
  
Je zult ook ervaren dat je gemist wordt, in alle opzichten, je energie, kennis, ervaring. We zouden willen dat je als 
vanouds aanwezig zou kunnen zijn. 
  
Veel sterkte voor jullie beiden. 
  
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
  
  
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 13-05-2022 18:34 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: tafeltjesavond  
  
Hallo Marc, 
  
Goede bespreking gisteravond. Jullie hebben, ondanks de geringe inzendingen, er een zinvolle avond van gemaakt. 
  
De volgende clubavond ben jij weer aan de beurt. Je had me daar al even over gebeld. Ik wil graag meedenken en je 
voorstellen en vragen bekijken. 
Zoals ik aangaf lukt dat niet met fysiek contact en ook een wat langer telefoongesprek is voor mij te vermoeiend 
momenteel. Maar per email kan ik het rustiger bekijken en ook reageren wanneer ik me goed genoeg voel. Dus voel 
je vrij om me op die manier “te bestoken”. 
  
Hartelijke groet, 
HGans 
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smps

Van: Kees Jan Schilstra <k.j.schilstra@gmail.com>
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 22:22
Aan: smps
Onderwerp: 25 mei

Hallo Marc, 
 
Er zal geen zoom uitzending zijn de 25ste. 
 
E.a. met bestuur overlegd.  
Complex en ik ben er ook niet. 
 
Groet, 
 
Kees Jan  
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smps

Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 22:16
Aan: smps
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond

Dag Marc, 
 
Als ik me goed genoeg voel doe ik per zoom mee. 
Of ik het de hele avond kan volhouden weet ik niet. 
Succes met de afronding.  
 
Hartelijke groet,  
Hans 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Galaxy 
 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Datum: 19-05-2022 08:50 (GMT+01:00)  
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond  
 
Goedemorgen Hans, 
 
Bedankt voor je opmerkingen. Maandag pak ik het op en finaliseer ik de aanpak. Neem jij deel aan de clubavond 
woensdag? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Peterse  
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 17-05-2022 19:05 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: RE: Opvolging - FW: tafeltjesavond  
 
Dag Marc, 
  
Dank voor je bericht met de opzet en voorbeelden van bouwstenen. 
Je gaat van bespreken nu juist over naar het vooraf uitdenken van een foto. Ambitieus en een nieuwe benadering 
voor de tafeltjesavond. Het bevordert het nadenken over je fotografie. 
  



2

Ik begrijp dat je de groepjes, na een inleiding, denkbeeldige foto’s wilt laten “maken”. Een paar opmerkingen: 
 Dat is best lastig, zonder een helder voorbeeld, of een kleine handreiking vooraf. Bv. start met bouwblok 1, 

want het helpt als je weet wat je wilt fotograferen. De deelnemers hebben dan iets “voor ogen”. Een 
voorbeeld zou kunnen zijn: een landschap, het genre is landschap en het thema (zit dicht tegen bedoeling 
aan) zou kunnen zijn “leegte/weidsheid”, “invloed van de mens op het landschap”, 
“romantisch/schilderachtig landschap”, “sequenties”, enz. Van daar uit is het makkelijker om iets te kiezen 
uit de overige bouwstenen (kadreren, compositie, lijnwerking, etc.). Misschien dat je een voorbeeldfoto 
daarbij kunt gebruiken. 

 Het is, zonder “echte“ foto’s, mogelijk ook wat droog en theoretisch wat voor een groot deel van de leden 
wellicht minder motiverend is. Is het eventueel ook een idee om het tweede deel te koppelen aan door de 
leden meegenomen foto’s? De foto’s liggen op de kop op de tafels. Bij de start wordt 1 foto even 
omgedraaid en door de groep bekeken, daarna weer omgekeerd. Ze hebben dan een globale indruk van het 
onderwerp/genre en krijgen dan de opdracht om bouwblokken te gebruiken om de fotograaf van ideeën te 
kunnen voorzien om de foto “rijker” te maken. Daarna nog een foto op dezelfde manier. En natuurlijk 
plenair toelichting. Door de foto maar even te tonen wordt het niet een bespreking van die foto, maar het 
doordenken op het gekozen onderwerp van de fotograaf en daarmee ligt het in lijn met je bedoeling. 

Kijk maar of je hier iets aan hebt en wat je er mee wilt doen. 
Alvast succes gewenst en voor nu fijne vakantie! 
  
Hartelijke groet, 
Hans 
  

Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Verzonden: maandag 16 mei 2022 18:44 
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com> 
Onderwerp: Opvolging - FW: tafeltjesavond 
  
Goedenavond Hans, 
  
Opvolgend aan mijn berichtje van afgelopen zaterdag stuur ik je de “Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 
2022” en enkele “bouwstenen” (3 van de 16 of zo). 
  
Ik wil nog even nadenken hoe ik de fysiek-niet-aanwezigen die avond (Jaap, jijzelf?, Ada?, Marlies?, etc.) maximaal 
bij de tafeltjesavond betrek. En natuurlijk stem ik nog even af met hen en Kees Jan hierover. Mijn gedachte nu zijn 
om hen de “bouwstenen” vooraf te mailen, de hele avond de verbinding open te houden en hen zo in staat te 
stellen individueel deel te nemen … . Evt., met telefoon verbindingen, zouden ze ook aan kunnen sluiten bij de 
ingedeelde groepjes … . 
  
Fijn als jij kans ziet om je gedachten te laten gaan over het geheel en mij laat weten als je nog aandachtspunten ziet. 
  
Ik reis deze week en ben daarom telefonisch minder bereikbaar, ik kan wel terugbellen als je een bericht achterlaat. 
E-mail lees ik nagenoeg dagelijks. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com  
  

Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Verzonden: zaterdag 14 mei 2022 07:15 
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com> 
Onderwerp: RE: tafeltjesavond 
  
Goedemorgen Hans, 
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Fijn om zo even van je te "horen". Bedankt voor je compliment. En bedankt voor je herinnering. Ik volg dit nog even 
op. 
  
Je zult ook ervaren dat je gemist wordt, in alle opzichten, je energie, kennis, ervaring. We zouden willen dat je als 
vanouds aanwezig zou kunnen zijn. 
  
Veel sterkte voor jullie beiden. 
  
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
  
  
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 13-05-2022 18:34 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: tafeltjesavond  
  
Hallo Marc, 
  
Goede bespreking gisteravond. Jullie hebben, ondanks de geringe inzendingen, er een zinvolle avond van gemaakt. 
  
De volgende clubavond ben jij weer aan de beurt. Je had me daar al even over gebeld. Ik wil graag meedenken en je 
voorstellen en vragen bekijken. 
Zoals ik aangaf lukt dat niet met fysiek contact en ook een wat langer telefoongesprek is voor mij te vermoeiend 
momenteel. Maar per email kan ik het rustiger bekijken en ook reageren wanneer ik me goed genoeg voel. Dus voel 
je vrij om me op die manier “te bestoken”. 
  
Hartelijke groet, 
HGans 
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smps

Van: Kees Jan Schilstra <k.j.schilstra@gmail.com>
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 09:01
Aan: smps
Onderwerp: Re: Tafeltjesavond 25 mei 2022

Hallo Marc 
 
Jaap en Hans. 
Anderen wisselend. 
 
Groet, 
 
Kees Jan  
 
Op do 19 mei 2022 08:57 schreef smps <smps@smps-mp.com>: 
Goedemorgen Kees Jan, 
 
Woensdag a.s. staat een tafeltjesavond gepland. Uit ervaring; welke leden volgen de clubavonden typisch via de 
Zoom-verbinding? 
 
Ik wil proberen deze leden maximaal bij de avond te betrekken door hen materiaal te sturen en door de beeld en 
audio verbinding te gebruiken. 
 
Met groet, 
 
Marc Peterse  
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 



1

smps

Van: smps
Verzonden: maandag 16 mei 2022 18:44
Aan: hans brongers
Onderwerp: Opvolging - FW: tafeltjesavond
Bijlagen: Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 2022.pdf; A4-bouwsteen - Boodschap, 

bedoeling (02).pdf; A4-bouwsteen - Kadrering (03).pdf; A4-bouwsteen - Onderwerp 
- genre - thema (01).pdf

Goedenavond Hans, 
 
Opvolgend aan mijn berichtje van afgelopen zaterdag stuur ik je de “Inleiding - Leeravond-tafeltjesavond 25 mei 
2022” en enkele “bouwstenen” (3 van de 16 of zo). 
 
Ik wil nog even nadenken hoe ik de fysiek-niet-aanwezigen die avond (Jaap, jijzelf?, Ada?, Marlies?, etc.) maximaal 
bij de tafeltjesavond betrek. En natuurlijk stem ik nog even af met hen en Kees Jan hierover. Mijn gedachte nu zijn 
om hen de “bouwstenen” vooraf te mailen, de hele avond de verbinding open te houden en hen zo in staat te 
stellen individueel deel te nemen … . Evt., met telefoon verbindingen, zouden ze ook aan kunnen sluiten bij de 
ingedeelde groepjes … . 
 
Fijn als jij kans ziet om je gedachten te laten gaan over het geheel en mij laat weten als je nog aandachtspunten ziet. 
 
Ik reis deze week en ben daarom telefonisch minder bereikbaar, ik kan wel terugbellen als je een bericht achterlaat. 
E-mail lees ik nagenoeg dagelijks. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com  
 

Van: smps <smps@smps-mp.com>  
Verzonden: zaterdag 14 mei 2022 07:15 
Aan: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com> 
Onderwerp: RE: tafeltjesavond 
 
Goedemorgen Hans, 
 
Fijn om zo even van je te "horen". Bedankt voor je compliment. En bedankt voor je herinnering. Ik volg dit nog even 
op. 
 
Je zult ook ervaren dat je gemist wordt, in alle opzichten, je energie, kennis, ervaring. We zouden willen dat je als 
vanouds aanwezig zou kunnen zijn. 
 
Veel sterkte voor jullie beiden. 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
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Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 13-05-2022 18:34 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: tafeltjesavond  
 

Hallo Marc, 

  

Goede bespreking gisteravond. Jullie hebben, ondanks de geringe inzendingen, er een zinvolle avond van gemaakt. 

  

De volgende clubavond ben jij weer aan de beurt. Je had me daar al even over gebeld. Ik wil graag meedenken en je 
voorstellen en vragen bekijken. 

Zoals ik aangaf lukt dat niet met fysiek contact en ook een wat langer telefoongesprek is voor mij te vermoeiend 
momenteel. Maar per email kan ik het rustiger bekijken en ook reageren wanneer ik me goed genoeg voel. Dus voel 
je vrij om me op die manier “te bestoken”. 

  

Hartelijke groet, 

HGans 
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smps

Van: smps
Verzonden: zaterdag 14 mei 2022 07:15
Aan: hans brongers
Onderwerp: RE: tafeltjesavond

Goedemorgen Hans, 
 
Fijn om zo even van je te "horen". Bedankt voor je compliment. En bedankt voor je herinnering. Ik volg dit nog even 
op. 
 
Je zult ook ervaren dat je gemist wordt, in alle opzichten, je energie, kennis, ervaring. We zouden willen dat je als 
vanouds aanwezig zou kunnen zijn. 
 
Veel sterkte voor jullie beiden. 
 
Marc Peterse 
T: 0318-463246 
E: smps@smps-mp.com 
S: GN10+ 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van: hans brongers <hansbrongers@hotmail.com>  
Datum: 13-05-2022 18:34 (GMT+01:00)  
Aan: smps <smps@smps-mp.com>  
Onderwerp: tafeltjesavond  
 

Hallo Marc, 

  

Goede bespreking gisteravond. Jullie hebben, ondanks de geringe inzendingen, er een zinvolle avond van gemaakt. 

  

De volgende clubavond ben jij weer aan de beurt. Je had me daar al even over gebeld. Ik wil graag meedenken en je 
voorstellen en vragen bekijken. 

Zoals ik aangaf lukt dat niet met fysiek contact en ook een wat langer telefoongesprek is voor mij te vermoeiend 
momenteel. Maar per email kan ik het rustiger bekijken en ook reageren wanneer ik me goed genoeg voel. Dus voel 
je vrij om me op die manier “te bestoken”. 

  

Hartelijke groet, 

HGans 
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