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 Een mistig ochtendzonnetje tegenover de felgekleurde chrysanten.   Oranjerode, 

vaalbruine, bronsgroene en een kleurenpalet van geelgetinte blaadjes, 
aan de herfstbomen tegen de donkere dreigende onweersluchten. De 
rode luchten van het ochtend- en het avondzonnetje met in de voorgrond  de 
koeien of de schapen in een mistig landschap.  Tijd om een mooi 
sfeerbeeld van deze late herfst te maken. 
   

 Clubavond: donderdag 8 november 
- Laatste kans binnenbrengen van je 3 knapste beelden voor de 
interclub Rupelstreek 1920 X1280 

- Door de ziekte van de voorzitter en het ontslag vna Guido De 
Herdt in het bestuur Moeten dringend overleggen hoe het verder moet! De interclub MOET doorgaan. Wat 
met rest van activiteiten. Projectie Terhagen. Ons Salon....      
-nieuws van de CvB (Vlaanderen) 
-Vragen van de leden, en vrij podium van nieuw werk. 

 
 Clubavond: donderdag 22 november  
 
  - Uitslag en commentaar bij de beelden van de 2de wedstrijd, vrij onderwerp.          
Onze beelden zijn gejureerd door Fotogroep Diamond Rupelmonde.  
- vrij podium en vragen  
 
 Clubavond: donderdag 13 december  
 
-Binnenbrengen  van de beelden voor onze 3 de wedstrijd. Deze keer geen vrij 
onderwerp maar landschap. We kunnen een + 8-tal werken meebrengen waaruit 
we dan de  beste 4 selecteren die meedoen aan de wedstrijd. Of als je niet 
aanwezig kunt zijn mag je ze ook op voorhand afgeven, of doorsturen naar Frans.  
- vrij podium en vragen 
 
 Op 11 november, heeft de gemeente ons uitgenodigd om de herdenking van 100ste verjaardag van 
de wapenstilstand 1918 te fotograferen. Deze herdenking gaat door aan het monument in Rumst dorp.  
 
 De proclamatie van bebloemingswedstrijd waarvoor wij de voortuintjes gefotografeerd hebben gaat 

door op vrijdag 8 december in het gemeentehuis. 
 
 De dag van de vrijwilliger gaat door op vrij 1 december om 19.30 uur in het Gemeentelijk Technisch 

Centrum, Terhagen 
 

  Op de AVF-vergadering van woensdag 7 november  om 20.00 uur in het Parochiecentrum Saunierlei 
54 te Hemiksem komt, - Hugo Van Besauw en Roger Laps met Natuur- en Landschapsfotografie.  Alle 
geïnteresseerden zijn welkom 

 
 
       Bezoek eens een Foto- en Digisalon: 
 
 Revaf Lier 10,11,12,16,17,18,en 19 nov Vleeshuis Lier 
 Geelse FG 11 en 12 november CC De Werft Geel 
 SFNK Digirama 18 en 19 nov 't Kerkske Kapellen 
 Digiclub Duffel proclamatie en salon 18 en 19 nov Bibliotheek Duffel 
 Diamond Rupelmonde projectiedagen 18 en 19 nov  Rupelmonde 
 Scaldis Schellebelle audiovisuele projectie 24 en 25 nov Veer Schellebelle 
 Acina   galaprojectie zat 2 dec 't Waaigat Burcht 
 Close-up St.-Niklaas galaprojectie 9 en 10 dec   Stem St.-Niklaas 


