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Beste fotovriend, 

 

2017 is met de Nieuwjaarsbabbel en de workshop avondfotografie, waardig ingezet.  We staan dus al klaar met 

de volgende uitnodiging. 

Fotobabbel “sfeer” 

Vrijdag 10 februari 2017 staat de eerste fotobabbel op het programma, meteen een “themababbel”. Dat wil 

zeggen, we verwachten van ieder 3 digitale beelden die passen in het thema “sfeer”, dus geen “vrij onderwerp”. 

Het onderwerp mag evenwel heel ruim geïnterpreteerd worden: kerstsfeer, mooie winterlandschappen of –

toestanden, sfeervolle belichting, feestgebeurens, Halloween, weemoed,…  

 

Uw  3 foto’s stuur je tegen uiterlijk maandagavond 06/02/2017 via www.WeTransfer.com naar 

Hein.Barbe@telenet.be. Je hoeft voortaan geen wedstrijdformulier meer in te vullen, maar alle overige 

richtlijnen blijven gelden: 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Desmet-Bart_Mistige morgen.jpg). 

 

De clubavond vindt plaats in het cultureel centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20. We vangen stipt aan om 19u45. 

Je zal merken dat de bespreking anders zal verlopen. Er fungeert één persoon als moderator en er wordt 

gewerkt met een vast patroon voor de (positieve) beoordeling waaraan weer iedereen kan bijdragen.  

Groepsfoto exposanten fototentoonstelling 

In februari zijn er geen twee clubactiviteiten omdat we meer dan de handen vol hebben aan de organisatie van 

de fototentoonstelling op 3, 4 en 5 maart. 

Niet vergeten dat vrijdag 10/02/2017 de uiterste datum is voor het inbrengen van de deelnemende foto’s. Alle 

werken van de klassieke formule worden door het bestuur ingekaderd op maandagavond 13/02/2017.  

Hiervoor is er geen hulp nodig maar we zoeken wel nog bereidwilligers voor: 

- maandagvoormiddag 27/02/2017 : afhalen van de tentoonstellingspanelen bij de provinciale 

uitleendienst in Brugge (wij zorgen voor aangepast vervoer met laadbrug)  

- elke avond vanaf 27/02/2017: opbouw tentoonstelling in zaal Barthel 

- zondag 05/03/2017, vanaf 17u.: afbouw tentoonstelling en opkuis zaal Barthel 

- maandagmorgen 06/03/2017: terugbrengen tentoonstellingspanelen naar Brugge. 

Kun je meewerken ? Graag een seintje aan voorzitter Frederik Balcaen. 

 

Zondag 12/02/2017, om 11u. in het werklokaal gemeentehuis Lauwe, komt de pers langs voor een groepsfoto 

van alle deelnemers aan de fototentoonstelling. We rekenen er op dat iedere exposant aanwezig is.  

Lidgeld 2017 

Na de clubvergadering van 10 februari sluit we de ledenlijst af. Wie nog niet betaald heeft, wordt vriendelijk 

doch dringend verzocht de ledenbijdrage van 25,00 euro over te schrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van 

Digitaal Zien Lauwe. We zouden het heel spijtig vinden dat onze wegen hier scheiden en dat we je niet meer 

kunnen uitnodigen tot onze volgende activiteiten.  

 

Tot binnenkort. 

nieuwsbrief  2 februari 2017 

http://www.wetransfer.com/
mailto:Hein.Barbe@telenet.be


Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL 

 

2 Secretariaat: Boldriesstraat 27, B-8930 Lauwe.  T. 056 40 22 37     GSM 0476 64 56 79 
Email: dirk.vergote@skynet.be   Bankrekening: BE49 7785 2262 7971    website: www.dzlauwe.be 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

http://www.dzlauwe.be/

