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Elke keer als de foto’s voor de kalen-
der binnen komen, zijn we enorm
benieuwd naar welke mooie plaatjes
de fotografen deze keer weer hebben
vastgelegd en uitgekozen. Natuurlijk
zien we in de loop van het jaar al
regelmatig hele mooie foto’s langs
komen.
Maar in oktober zijn we altijd extra
nieuwsgierig naar wat we in onze
mailbox zullen zien. Zodra er weer
een mail is, wordt die als eerste geo-
pend en worden de foto’s bewonderd.
 
En ja, ook dit jaar zaten er weer heel
veel schitterende foto’s bij. Als we al
deze foto’s dan bij elkaar zien, zijn wij
als redactie blij dat we niet alleen
hoeven te kiezen welke foto in de
kalender komt, maar dat dit samen

met de fotografen wordt gedaan.
 
Bijna alle fotografen waren aanwezig
bij het selecteren van de foto’s, waar-
door het een gezellige drukte was bij
Marina en Maurice.
Dit jaar mochten de fotografen elk
weer 5 foto’s insturen en hebben we
van 13 fotografen hun mooiste en
leukste foto’s gekregen. Hierdoor
staat op elke maand en op de voor-
pagina de foto van een andere foto-
graaf.
 
Ruud Stout heeft er weer voor ge-
zorgd dat alle maanden van 2019 er
prima uitzien en ook nu weer aange-
vuld zijn met de Zeelandweekenden,
verjaardagen en andere belangrijke
dagen.

Natuurlijk willen we alle fotografen en
Ruud Stout heel erg bedanken voor
hun bijdrage! En Maurice en Marina
ook heel erg bedankt voor het verzor-
gen van een gezellige fotoselectie--
avond! Want dank zij al deze samen-
werking is er weer een originele Gel-
re-Sub kalender gemaakt.
 
Tot slot hopen we vanzelfsprekend
dat er ook in 2019 weer veel mooie
foto’s gemaakt worden!   
 

 
 
 

Never test how deep the water is
with both feet.

Van de Redactie
 

Lay-out

Waarschijnlijk is het jullie al opgevallen dat er zowel aan
de buitenkant als aan de binnenkant van het clubblad
dingen veranderd zijn.
Dat klopt, we hebben de lay-out vernieuwd! In de kalen-
der zien jullie er al iets van, maar in het volgende nummer
meer...
Zoals jullie hiernaast al zien, kunnen jullie nu ook een
quote in of bij jullie verhaal plaatsen.
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