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いそがば	
  まわれ - 急がば	
  回れ
'als je je gehaast voelt, maak dan een omweg'
Isogaba Maware

Geachte lezer,
Met veel plezier stuur ik u hierbij de 'nieuws-brief-met-een-kleurtje', een inspirerende
e-nieuwsbrief van d oo rtje | kleurvormgeving.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de w i n t e r . De astronomische winter van
2012/2013 begint op vrijdag 21 december om 12.12 uur. De zon staat op deze dag
loodrecht boven de Steenbokskeerkring. De zon staat dan het laagst boven de horizon.
De zon komt die dag in Midden-Nederland om ongeveer kwart voor negen op en gaat
om half vijf onder. We noemen deze dag, de kortste dag van het jaar, daarna gaan de
dagen weer lengen!
winterkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik winter associeer?
Zie hiervoor: 'winterkleur 2012"
bijzondere kijktip: Cor Kwant compileerde filmpjes voor haar Ginkgo Blog, die de moeite
van het kijken waard zijn. Het betreft hier het bijzondere bladverlies in de late herfst van
Ginkgo bomen, die nl. binnen een tijdsbestek van één à twee uur bijna al hun bladeren
laten vallen. Soms bij windstille weersomstandigheden! Sprookjesachtig fenomeen.
http://kwanten.home.xs4all.nl/leavesfall.htm	
  

interview: voor wie het Amstelveens Nieuwsblad (oplage 43.850) niet wekelijks in de
brievenbus ontvangt hierbij het interview van 3 oktober jl. In de vraag en antwoord vorm.

En hiermee sluit ik deze w i n t e r nieuwsbrief af en wens iedereen een heel fijn nieuw
jaar toe, een jaar waarin we misschien wat vaker een ‘omweg’ gaan nemen omdat al dat
gehaast, waaraan ik zelf vaak genoeg meedoe, ons alleen maar extra stress brengt.
Een omweg nemen dus kan interessant zijn, probeer het eens.
https://soundcloud.com/human-japanese/proverb-of-the-day-isogaba
een k l e u r i g e feestgroet,
d oo rtje
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