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Beste fotovriend, 

 

Het bestuur wenst u een fotogeniek 2018 met een blakende gezondheid in iedere pixel. Digitaal Zien Lauwe gaat 

zijn 45ste levensjaar tegemoet. Met een nieuw gevarieerd programma en uw creatieve inzet zullen we bewijzen 

dat we jong blijven en geen last hebben van een midlifecrisis. 

Nieuwjaarsbegroeting 
Vrijdag 12 januari 2018 gaan we naar goede gewoonte van start met de “Nieuwjaarsbegroeting”.  

We verwachten je samen met je partner of vriend(in) om 19u45 in het Cultureel Centrum, Wevelgemstraat 20, in 

Lauwe. Opdat de nieuwjaarszoenen goed zouden klinken zorgen we weer voor glaasjes met sprankelende 

bubbels en het nodige lekkers. Tussendoor brengen we hulde aan de kampioenen en zorgt voorzitter Frederik 

Balcaen voor een korte terugblik op 2017 en een toelichting van het programma voor 2018. We vergasten jullie 

ook op mooi klank- en beeldmateriaal. De inhoud verklappen we lekker niet. Vervolgens kunnen we nog gezellig 

napraten tijdens de gratis receptie… tot uitputting voorraad.  

 

Opdat er voldoende “natjes en droogjes” zouden zijn, vragen we u om tegen uiterlijk dinsdag 9 januari 2018 uw 

komst te bevestigen via e-mail aan dirk.vergote@skynet.be.  Graag ook vermelden als je partner al of niet 

meekomt. 

Lidgeld Digitaal Zien Lauwe 2018 
Het merendeel van de clubleden heeft inmiddels al het lidmaatschap hernieuwd, waarvoor dank. Is dat toch aan 

je aandacht ontsnapt ? Niet erg, maar schrijf dan vóór het einde van de week 25,00 euro over op rekening  

BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe. Dan weten we dat je er ook weer bij bent en zal uw nieuwe 

lidkaart op de nieuwjaarsbegroeting klaar liggen. 

Lidgeld CvB 2018 
Zoals al eerder meegedeeld is er voortaan geen afzonderlijk lidgeld voor het Centrum voor Beeldexpressie (CvB) 

meer verschuldigd. Het CvB bevindt zich momenteel in een metamorfose die pas in maart vorm zal hebben. 

Ieder lid van onze fotoclub is thans automatisch lid van het CvB en geniet ook van een gratis verzekeringspakket 

(burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand) op manifestaties van onze fotoclub. 

Volgende week moeten wij onze ledenlijst aan het CvB toesturen. Zorg er dus voor dat je DZL-ledenbijdrage 

tegen dan in orde is. 
 

Wie nog een afzonderlijke CvB-legitimatiekaart als fotograaf/cineast wenst, kan dat nog aanvragen mits betaling 

van € 10 per jaar. Deze kaart zal qua vorm en inhoud sterk gelijken op de vroegere lidkaart en heeft enkel tot 

doel om u te kunnen legitimeren als 'beeldmaker met goede bedoelingen'! Deze kaart garandeert je dus geen 

speciale toegang bij evenementen, geldt niet als een perskaart en geeft je ook geen recht op bepaalde 

kortingen. 

Let wel: De aflevering van deze kaarten zal maar kunnen vanaf februari 2018. Wens je zo’n kaart, geef me dan 

onmiddellijk een seintje. 

nieuwsbrief   3 januari 2018 
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Digiporamashow Zien 2018 

Deze maand willen we het programma samenstellen van onze nieuwe digiporamashow die voorzien is op 

zondag 18/03/2018. 

Heb je een klankbeeldreeks (of meer) die nog niet eerder publiek werd voorgesteld en volledig af is, bezorg ze 

dan tegen uiterlijk 20/01/2018 via www.WeTransfer.com aan dirk.vergote@skynet.be.   

Pixelnamiddagen 

Ook in 2018 krijgen de pixelnamiddagen van Eric Barbe een vervolg. Dit evenwel niet meer op de donderdag, 

maar op iedere eerste dinsdag van de maand. De eerste bijeenkomst wordt voorzien op dinsdag 6 februari 

2018, om 14u00 in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe.   

Heb je interesse in de samenstelling van klankbeeldreeksen met PTE, vragen over beeldbewerking, problemen 

met fotografie in het algemeen,… ? Kom dan langs.  Specifieke vragen zend je best vooraf door aan 

eric.barbe@telenet.be. Zodoende kan Eric zich wat voorbereiden om je hulp te bieden.  

 

Tot vrijdag 12/01/2018, maar vergeet niet je aanwezigheid te melden met een mailtje. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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