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Beste fotovriend, 
 
Vooraleer we jullie onze vakantiezegen geven, vragen we nog heel even uw aandacht voor enkele speciale activiteiten van 
fotoclub Digitaal Zien Lauwe.  

Wielerwedstrijd Dames Elite klasse 1.15 –   zondag 19/07/2015  –  15u00 

Om de sportfotografie in eigen club wat aan te wakkeren, hebben we ons voorgenomen om opnames te maken van de 

wielerwedstrijd voor dames die door Cyclingfriends Astoria Lauwe (fanclub Sara Verhaest) georganiseerd wordt op 

zondagnamiddag 19 juli. 

Het startschot wordt gegeven aan café Astoria in de Hospitaalstraat om 15u00. De koers bestaat uit 15 ronden over 

volgend parcours: Hospitaalstraat – Schoolstraat – Lauweplaats – Menenstraat - Kleine Menenstraat – Waterstraat - 

Leopold Sabbestraat – Larstraat – Dronckaertstraat – Spoorwegstraat - Koning Boudewijnstraat – Boldriesstraat - Deken 

Darrastraat – Hospitaalstraat (totaal: 90 km). 

Onze vorige wedstrijdjury gaf al enkele tips om goeie sportfoto’s te maken. Nu zelf eens uittesten. 

Zomerbarbecue – zondag 30/08/2015  –  cultureel centrum Lauwe-  om 12u00  

Als opsluit van onze congé organiseren we weer een zuiders BBQ-festijn, dit op zondag 30 augustus in CC Lauwe.  
De lekkernijen en El Sol zijn al gereserveerd. We wachten alleen nog op de inschrijving van heel veel DZL’ers. 
Menu: 

- Aperitiefbabbel met crackertjes en warme hapjes (tijgergarnaal met taboulé, lepelhapje tomaat met feta, 

 geitekaassnoepje in een pistachejasje met ananas 

- gemarineerde chateaubriand à volonté met peper-, bearnaise- of champignonroomsaus;  

   Mediterrane salademix, zuiderse tomaten, geraspte wortelen, komkommer, sperzieboontjes met garnituur,  

 vitamientjessalade, rode bietjes, zomerse pastasalade, vers ovengebakken stokbrood, in hoeveboter krokant gebakken 

 krieltjes geparfumeerd met rozemarijn of aardappelsalade; 

- taart & koffie. 

Kostprijs all-in: 30 euro per persoon  (incl. wijnen/dranken aan tafel + dranken achteraf) 
Inschrijving: tegen uiterlijk 15/08/2015 via overschrijving op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe + 
  vermelding van “zomer-BBQ” + namen van deelnemers.  
  Schrijf onmiddellijk in want wij moeten tijdig het aantal deelnemers aan de traiteur doorgeven!  

Evaluatie nieuwe digiporama’s– vrijdag 13/11/2015  –  cultureel centrum Lauwe-  om 19u45  

In het vooruitzicht van onze publieke digiporamashow op 20/02/2016 in cultuurcentrum Guldenberg Wevelgem, voorzien 
we op 13/11/2015 een evaluatie van de nieuwe klankreeksen. Wil je uw naam op de nieuwe affiche, begin dan tijdig met 
uw monteerwerk.  De einddatum is er vlugger dan je denkt. 

Programma 2016  -  werk van eigen bodem  
Het bestuur is nu al aan het brainstormen over het programma voor ons volgend werkjaar. We zullen proberen om minder 
klassieke gerichte juryleden in te schakelen voor onze wedstrijden, maar afgezien daarvan zouden we in 2016 onze eigen 
clubleden graag wat meer aan het woord laten. Met onze fotobabbels lukt dat ook al een beetje, maar daar is de inbreng 
beperkt op 4 beelden per deelnemer. Misschien zou je graag eens wat meer beelden tonen waarop je trots bent, waarover 
je vragen hebt,… Misschien maak je een mooie reis of heb je een nieuwe techniek uitgeprobeerd…? 
Laat het ons weten. We voorzien graag één of twee avonden waarop we telkens enkele leden aan bod willen laten komen. 
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Past een vrijdagavond niet voor jou ? Doe ons een suggestie. Misschien kunnen we een ander moment voorzien. 
We staan ook open voor nieuwe ideeën of wensen want het is de bedoeling dat iedereen zich goed voelt in Digitaal Zien 
Lauwe. 
Graag uw reacties via email aan dirk.vergote@skynet.be tegen 15/08/2015. 
 
Een prettige en deugddoende vakantie. 
 
Grts., 
 
Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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