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Beste fotovriend, 
 
Aangezien we in het nieuwe jaar heel vroeg van wal steken, willen we u nog voor de aanvang van de grote feestleute 
informeren over de activiteiten van fotoclub Digitaal Zien Lauwe.   

Pixelnamiddag 
Donderdag 7 januari 2016 staan Eric Barbe en Raphaël Lagae al paraat voor de eerste pixelnamiddag, die plaatsvindt om 
14u00 in het werklokaal in het gemeentehuis van Lauwe. Je kan er weerom terecht voor uitleg over de samenstelling van 
digiporama’s en raad over fotografie en beeldbewerking. Om tegemoet te komen aan een verzoek wordt donderdag 
07/01/2016 aandacht besteed aan de samenvoeging van foto’s en videobeelden. 

Nieuwjaarsbegroeting 
Vrijdag 8 januari 2016 zetten we het 43ste werkjaar officieel in met de traditionele “Nieuwjaarsbegroeting”.  
Opgepast: deze feestzitting gaat door op een andere locatie, nl. in zaal Emmaüs, Wevelgemstraat 13 in Lauwe.  
Denk er aan dat er niet mag geparkeerd worden op de kleine parking achter het zaaltje ! 
 
Zoals je weet is onze Nieuwjaarsbegroeting een gezellige mix, nl. huldiging van de kampioenen, beeldverslag over enkele 
voorname clubgebeurens in 2015, korte toelichting van het programma 2016 en uiteraard een traktaat op bubbels en 
knabbels. Opdat er van dat laatste voldoende zou zijn, is het noodzakelijk dat je tegen uiterlijk zondag 3 januari 2016 uw 
deelname bevestigt via e-mail aan dirk.vergote@skynet.be.  Graag ook vermelden of je partner al of niet meekomt. 

Digiporama’s Zien 2016 
Aangezien de publiciteit voor onze publieke digiporamashow Zien 2016 moet worden opgestart, hebben we alle 
deelnemende klankbeeldenreeksen nodig tegen uiterlijk 15/01/2016. Tegen die datum moeten alle volledig afgewerkte 
digiporama’s worden toegestuurd via www.wetransfer.com aan balcaen.frederik@telenet.be. Voeg ook een tekstje bij met 
enkele lijnen uitleg over de inhoud van je reeks en de duurtijd van de montage.  
Digiporama’s die na 15/01/2016 worden ingediend zullen tot onze spijt geweigerd worden en dus niet vertoond worden 
op de show op 20/02/2016 in Wevelgem. 

Lidgeld 2016 
Het merendeel heeft zijn lidmaatschap al hernieuwd, waarvoor onze oprechte dank. Moest je dat vergeten zijn, schrijf dan 
vóór het einde van de week de ledenbijdrage van 25,00 euro over op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien 
Lauwe. Zodoende blijf je de uitnodigingen tot de volgende clubactiviteiten ontvangen.  
 
Alvast een prettige overgang van oud naar nieuw en een voorspoedig 2016. 
 
Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote  
secretaris DZL 
www.dzlauwe.be  
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