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Beste fotovriend, 

 

Zoals onlangs via een nieuwsflash meegedeeld, werd de foto-uitstap naar museum La Piscine in Roubaix 

afgelast.  Uit de diverse reacties die we ontvingen, bleek dat er wel degelijk belangstelling is voor een workshop 

“interieurfotografie” op die locatie, maar dat de datum voor velen slecht uitviel. We kunnen deze activiteit allicht 

op een beter tijdstip opnieuw programmeren. 

Op woensdag 28 juni was een avond voorzien voor de bespreking van de opnames. We behouden de datum 

maar zullen die bijeenkomst wijden aan de bespreking van de natuuropnames die we op zaterdag 24 juni zullen 

maken in De Groene Long in Kuurne. Later meer nieuws hierover. 

Fotobabbel “vrij onderwerp” - vrijdag 12/05/2017 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

De tweede fotobabbel van 2017 staat op de agenda voor vrijdag 12 mei. Deze keer geen thema. je bent volledig 

vrij in je keuze.  

Uw 3 foto’s stuur je tegen uiterlijk maandagavond 08/05/2017 via www.WeTransfer.com naar 

Hein.Barbe@telenet.be.  

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Platteeuw-Rik_Op stap.jpg) 
- inschrijvingsformulier is niet meer nodig. 

 

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

Eén persoon fungeert als moderator. De bespreking gebeurt in open kring en zoveel mogelijk opbouwend.   

Jaarlijkse clubreis  

Houd de datum van zaterdag 1 juli 2017 alvast vrij voor onze jaarlijkse clubuitstap.  

Dit jaar leggen we geen autocar in, maar carpoolen we naar Oostende. Dat zal de kosten flink drukken en 

bovendien zijn we minder afhankelijk van de grootte van de groep. 

Binnenkort krijg je via een afzonderlijke mail alle info over deze uitstap toegestuurd.  

We hopen dat je van de partij zal zijn.  

 

Tot vrijdag. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  
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