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Donderdag 4 november  

In de namiddag foto uitstap naar Polderwind. 

Om 15u00 vergaderen op de parking van het do-

mein. (eigen vervoer) 

Wandeling rond de plas met aansluitend een drink 

in de cafetaria. Einde voorzien tegen 17u00. 

Breng een vaccinatiebewijs mee om binnen te 

kunnen in het cafetaria indien dit nog open is. 

Om 20u00 vergadering 

Lesavond over scherm kallibratie en kleurbeheer. 

Breng je fototoestel mee, dan kan je zelf een en 

ander uitproberen. 

 

Donderdag 2 december 20u00:D 

Vergadering. Resultaten uitstap van november. 

 

Donderdag 6 januari 2022 om 19u00 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 
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 editoriaal 
 Beste leden, 

Een kleine anekdote bij de foto op de voorpagina. 

Ik liep op 21 juli op het strand om dieren te fotograferen in ver-

band met de rally opdracht. 

Er kwam een hond het strand opgestoven en rende recht naar 

een vuilnisbak. Daar deed hij zijn behoefte zoals hondjes dat ple-

gen te doen en bleef nadien rustig zitten. Toen zijn baasje, in dit 

geval bazinnetje aan kwam gewandeld sprak ik haar aan, zei dat 

ik foto’s van haar hond genomen had en vroeg of ik die voor een 

clubwedstijd mocht gebruiken. De dame had daar geen bezwaar 

tegen. 

Ik zie haar ook dat zij wel een brave hond had en zij antwoordde 

dat hij getraind was om zijn drol naast de bewuste vuilnisbak 

achter te laten. Zo kon zij die direct in de bak deponeren en 

moest zij niet het halve strand rondlopen met een warme smeu-

ïge drol in een plastiek zakje. 

Slimme mevrouw en leerzame hond. 

Nadien maakte ik mij de bedenking dat dit ook bij mensen zou 

moeten aangeleerd worden. Alle vuil netjes, in hun geval in, de 

vuilnisbak deponeren. Zo zou het strand er veel properder bij 

kunnen liggen. 

Maar ja, mensen zijn geen honden of honden zijn geen mensen. 

Het is maar hoe je het bekijkt. De ene zijn al wat hardleerser dan 

de andere.   

 

De voorzitter
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mededelingen 

BELANGRIJK 

Op de vergadering zullen wij ons houden aan de coronaregels 

voor de horeca die gelden vanaf 1 november. 

Mogen wij vragen aan leden die om een of andere reden nog niet 

volledig gevaccineerd zijn tegen Covid 19 om hun verantwoorde-

lijkheid tegenover de, meestal wat oudere, medeleden op te ne-

men en hen niet onverantwoorde risico's te laten lopen. 

Als het niet nodig is zullen wij niet naar pasjes vragen, maar wij 

rekenen er op dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Het 

bestuur kiest bewust voor veiligheid. 

 

Breng een mondmasker mee naar de vergadering en draag het 

bij verplaatsingen. 


