NIEUWSBRIEF
14 MEI 2020
Beste aanstaande bruidsparen,
In deze nieuwsbrief wil ik graag wat feiten en informatie met jullie delen aangaande jullie
aanstaande bruiloft. Door Corona zijn al veel bruiloften inmiddels verplaatst naar later dit
jaar of volgend jaar.
Ik heb begrip voor deze beslissingen en ik denk dat ik er zelf ook voor gekozen zou
hebben in deze situatie.
Ik hoop dat ik jullie middels deze brief wat meer informatie kan geven die jullie keuze
positief kan beïnvloeden.
Morgen mag ik eindelijk mijn tweede bruiloft van dit jaar fotograferen en ik ben hier echt
heel blij mee want nu kan ik me nog een keer helemaal uitleven. Het gaat wel een hele
kleine en besloten bruiloft worden maar dat is dan ook wel weer bijzonder. Alles heeft
zijn charme, in de oorlog trouwden er ook wel mensen.
Ik hoop jullie snel te spreken en contact me als er iets is te bespreken!
Groeten Gerbert Voortman
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Wat we op dit moment weten:
Per 1 juni 2020 mogen
horecagelegenheden weer
max. 30 gasten ontvangen op reservering en met
inachtneming van 1,5 meter
afstand. Dat geldt ook voor
het diner en trouwfeest van
bruiloften.

Per 1 juli 2020 mogen
restaurants max. 100 personen
verwelkomen. Wederom alleen
op reservering en ook nog met
inachtneming van 1,5 meter
afstand.
Personeel/fotograaf, iedereen
telt mee!

Per 1 september 2020 zijn
evenementen verboden, een
bruiloft kan gezien worden als
een evenement maar valt
officieel niet onder deze
regeling. Sommige
trouwlocaties echter wel dus
vraag dit goed na!

Wat kunnen jullie doen?
1. Elkaar toch dit jaar het
jawoord geven? Denk dan
eens aan een winterbruiloft
in de maanden oktober,
november of december. Ik
heb nog veel data vrij in deze
periode al weten we niet wat
dan weer mag en nog niet
mag. Een winterbruiloft kan
natuurlijk erg bijzonder zijn.

2. Opschuiven naar voorjaar
2021. Op dit moment heb ik de
volgende data in reservering
staan: 14, 21 en 28 mei, 4, 12 en
25 juni. Zoals je ziet begint dit al
erg vol te lopen. Dit geldt
natuurlijk niet alleen voor mij
maar ook voor andere
leveranciers zoals locatie, kapper
etc.

3. Opschuiven naar najaar
2021. Op dit moment heb ik
de volgende data in
reservering staan: 1 oktober.
Hierbij gaan waarschijnlijk
binnenkort ook de nieuwe
data komen die de
bruidsparen die volgend jaar
willen trouwen gaan
reserveren.

Wat kun je nog meer doen?
Je trouwt op je geplande datum met je meest intieme mensen erbij, ceremonie, groepsfoto’s, kerk. Zo
hoef je je (dag)gasten niet af te zeggen. Jullie plannen een nieuwe datum waarbij je in de middag de
fotoshoot doet en ’s avonds het avondfeest. Voordeel hiervan is dat je tijdens het avondfeest
waarschijnlijk topfit bent omdat je heel veel van je oorspronkelijke programma als gehad hebt.
Het grappige is dat ik aan het begin van dit jaar al een bruidspaar heb die het zo had gepland! Dus zo raar
is het niet, je bruiloft kan zo nog mooier en unieker worden.

Heb nog even wat leuk nieuws voor ons?
Jaaa natuurlijk want ik bruis van de energie. Ondanks dat alle bijna alle bruiloften zijn doorgeschoven dit
voorjaar heb ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en ben superleuke initiatieven
gaan bedenken en uitvoeren. Lees meer op de volgende pagina!
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De koeiendans bij boer Vosman, hier om de hoek, werd normaal gesproken bijgewoond door 150
buurtbewoners. Dit kon door de Corona omstandigheden natuurlijk niet massaal bezocht worden dus
maakte ik een mooi filmpje voor de boer welke door 2 duizend mensen werd bekeken op YouTube:
https://youtu.be/1qyXfAHyKBk
Hierna volgde een stoepkrijtactie in mijn eigen buurt. Ik riep de buurkinderen op om een felicitatie voor
de koning te maken, fotografeerde deze met mijn drone, liet ze vervolgens afdrukken en stuurde ze
vervolgens naar het koninklijk huis. Een mooie samenvatting zie je via deze link:
https://youtu.be/0mILYzydgMg
Think big! De volgende actie was werkelijk fantastisch en werd opgepikt door Tubantia en RTV Oost. Ik
organiseerde een drone-show bij bejaardentehuizen in Rijssen waar ik mijn collega foto- en videografen
uit Rijssen mobiliseerde en een soort vliegshow gaf. We fotografeerden de mensen op de balkons en je
zag ze genieten. Erg dankbaar om te doen en we hebben uitsluitend geweldige reacties ontvangen.
https://youtu.be/7NrbYE7Dlbo
Toen kregen we de smaak helemaal te pakken. Ik verzamelde foto’s van de bevrijding en probeerde deze
na te maken op dezelfde locaties in mijn woonplaats. De oude en actuele foto’s voegde ik samen in
photoshop en na een paar uur poetsen ontstond daar een unieke combinatie die het thema Bevrijding
versus Corona heeft gekregen. Met dank aan een aantal lokale bedrijven zijn de foto’s inmiddels
geëxposeerd in het Parkgebouw van Rijssen en van buitenaf te bekijken. https://youtu.be/geE39fitBfE

Nou, gaat lekker dan, heb je nog meer leuk nieuws?
JA! Mijn vierde Wedisson award natuurlijk. Wow, wat ben ik hier blij mee. Internationale waardering
voor een typische Weddingpix foto.

GERBERT VOORTMAN
GRACHT 41 7461SC RIJSSEN 0621166652
INFO@WEDDINGPIX.NL WWW.WEDDINGPIX.NL
KVK: 67555586 BANK: NL19 TRIO 033 849 8656 BTW: NL002187455B98

