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Beste fotovriend, 

 

Het bestuur wenst alle clubleden een voorspoedig 2017 toe met heel veel liefde, geluk en gezondheid, maar 

hopelijk ook met veel succes op fotografisch vlak. Bij dat laatste kunnen we helpen. Het programma van het 

44
ste

 werkjaar van fotoclub Digitaal Zien Lauwe biedt heel veel opportuniteiten om je creativiteit aan te 

scherpen. We zijn er zeker van dat je die kansen niet onbenut zal laten. 

Digiporamawerking 

Het nieuwe jaar wordt ingezet op donderdag 5 januari 2017 met de eerste pixelnamiddag PTE o.l.v. Eric 

Barbe. 

Opgelet: de digiporamawerking is gewijzigd in vergelijking met vorig jaar. De pixelnamiddagen die telkens 

doorgaan op de eerste donderdag van elke maand, vanaf 14u. in het werklokaal in het gemeentehuis van 

Lauwe, worden voorbehouden voor het werken met het programma PTE.  

Voorlopig zijn er geen pixelnamiddagen voor ProShow Gold. In de plaats daarvan start Raphaël Lagae met een 

nieuwe basiscursus voor het samenstelling van klankbeeldreeksen met ProShow Gold. Zes DZL-leden zijn al 

ingeschreven. Heb je ook belangstelling, dan kan dat nog. De lesdagen worden voorzien op woensdagavond 8 

en 22 maart, 5 en 19 april en 3 mei 2017, telkens van 19u.15 tot 21u15 in het gemeentehuis Lauwe. Deze cursus 

is gratis.  

 

Voor zowel de pixelnamiddagen PTE als voor de lessenreeks ProShow vragen we u om zoveel mogelijk een eigen 

laptop mee te brengen met het desbetreffende programma. De aankoop van PTE of ProShow kost slechts 69 

dollar, maar je kan je voorlopig behelpen met een gratis proefversie. Meer informatie kan je bekomen bij 

lesgevers Eric Barbe of Raphaël Lagae. 

Nieuwjaarsbegroeting 

De eerste algemene activiteit van het nieuwe werkjaar blijft onze traditionele Nieuwjaarsbegroeting. We 

verwachten u en uw partner op vrijdag 13 januari 2017 om 19u45  in het Cultureel Centrum, Wevelgemstraat 

20 in Lauwe. 

Zoals ieder jaar bestaat het programma van deze avond uit een gezellig samenzijn waarop de kampioenen 

worden gehuldigd, het nieuwe programma wordt toegelicht en een traktaat op een natje en een droogje. 

Opdat er van dat laatste voldoende zou zijn, is het noodzakelijk dat je tegen uiterlijk zondag 8 januari 2017 uw 

deelname bevestigt via e-mail aan dirk.vergote@skynet.be.  Graag ook vermelden of je partner al of niet 

meekomt. 

Op stap 

Voortaan zijn er iedere maand twee activiteiten.  Noteer alvast in je agenda dat we vrijdag 27/01/2017 er op uit 

trekken, dit voor een workshop “avondbelichting”.  Zet uw fototoestel en statief klaar. Plaats van bestemming 

wordt hoogstwaarschijnlijk Kortrijk. Vertrek om 19 uur vanaf het gemeentehuis. Meer instructies volgen nog via 

een afzonderlijke nieuwsflash. 

Lidgeld 2017 

Het merendeel heeft zijn nieuwe lidkaart al betaald, waarvoor onze oprechte dank. Toch vergeten ? Niet erg, 

maar schrijf dan vóór het einde van de week uw ledenbijdrage van 25,00 euro over op rekening BE49 7785 2262 

7971 van Digitaal Zien Lauwe. Zodoende blijf je de uitnodigingen tot de volgende bijeenkomsten ontvangen.  
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Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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