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Beste fotovriend, 
 
We hebben weer enkele speciallekes voor jullie klaar. Graag uw aandacht. 

Fotobabbel  
Onze 2de fotobabbel staat te gebeuren op vrijdag 20/05/2016, om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 
in Lauwe. Voor uw deelname verwachten we: 

- maximum 4 beelden - vrij onderwerp 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Verlinde-Jonas_Vakantiegenot.jpg) 
- uw aangevuld wedstrijdformulier (of nieuw formulier in bijlage) met de titels van uw werken, gerangschikt 

volgens uw eigen beoordeling. Uw beste foto zet je op nummer 1; uw minst goeie op de 4de plaats. 
 
Hein is nog op reis. Daarom dien je uw inzending te bezorgen aan balcaen.frederik@telenet.be tegen uiterlijk 
maandagavond 16/05/2016, liefst via online verzending met www.wetransfer.com.  

Lesavond Nik-software 

Aangezien de Nik-filters thans volledig gratis en legaal kunnen gedownloaded worden, zijn er heel wat clubleden die dat 

onmiddellijk hebben gedaan maar die thans met vragen zitten over de gebruiksmogelijkheden van die filters in Photoshop 

en Lightroom. Om hierop een antwoord te geven vonden we Johan Hespeel, voorzitter van fotoclub Sobeka Zwevegem, 

bereid om een workshop te geven. Hij noemt zichzelf geen expert, maar we hoorden niettemin heel positieve geluiden over 

de lesavonden die hij hierover gaf bij bevriende clubs. Hoe dan ook, Johan zal het Nik-filterpakket toelichten en zijn 

ervaringen en kennis met ons delen.  

Deze workshop gaat door op dinsdagavond 24/05/2016, om 19u30 in lokaal 6 (eerste verdieping) in het cultureel 

centrum Lauwe.  

Deze lesavond is gratis en voorbehouden aan DZL-leden. Wil je er bij zijn, bevestig dan uw deelname via e-mail aan 

dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk 18/05/2016. 

Inspraakvergadering 

Noteer ook al de datum van woensdag 15/06/2016 in uw agenda.  Die avond organiseren we in ons werklokaal in het 

gemeentehuis een inspraakvergadering. Het bestuur heeft enkele voorstellen met het oog op de bewerkstelliging van een 

vernieuwde clubwerking. We horen graag uw mening en luisteren vol belangstelling naar uw ideeën, wensen en 

suggesties. Meer toelichting krijgt u nog via afzonderlijke berichtgeving. 

Clubreis Zeeland (NL) 

Niet vergeten dat DZL op zaterdag 25/06/2016 weer op uistap gaat, thans naar Zeeland. De organisatie was een beetje 

een ‘koers met hindernissen’, maar staat thans zo goed als vast. Eerstdaags ontvang je alle uitleg en de uitnodiging om in te 

schrijven. Onthoud alvast dat er heel wat te zien, te beleven en te fotograferen zal zijn, en dit voor een prijs van ca. 50 euro 

p.p., zelfs warm middagmaal inbegrepen. 

Tot heel binnenkort. 

Namens het bestuur, 
 
Dirk Vergote 
Secretaris DZL 
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