Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief

10 juli 2018

Beste fotovriend,
Vooraleer we volledig in congémodus overschakelen, hebben we nog twee belangrijke mededelingen waarvoor
we je bijzondere aandacht vragen.

Elftopia - zondag 12/08/2018 - 10u00 – 20u – kasteel van Ooidonk, Deinze
Als je houdt van een sprookjeswereld waarin elfen, trollen, druïden, orcs, tijdreizigers, Vikings, Gnomes en
tovenaars tot leven komen, dan moet je in het weekend van 11 en 12 augustus in het prachtige kasteeldomein
van Ooidonk in Deinze zijn. Dit fantasiefestival is ook een paradijs voor fotografen.
Enkele leden van Digitaal Zien Lauwe gaan er op zondag 12/08/2018 op fotojacht. Goesting om mee te gaan ?
Geef een seintje tegen uiterlijk 30/07/2018 aan dirk.vergote@skynet.be zodat er een regeling voor carpooling
kan uitgewerkt worden.
Je kan je toegangsticket al online aankopen via de website www.elftopia.be. Daar vind je ook het volledige
programma.
Voor alle duidelijkheid: wij organiseren enkel het vervoer via carpooling. Elk koopt zijn/haar eigen ticket aan. Op
het festival kan elk zijn/haar eigen weg gaan want daar in groep fotograferen is niet aangewezen.

Zomerfeest - zondag 26/08/2018 - 12u30 – Goed Ten Houte, Ten Houtedreef 31, Kortrijk
Traditiegetrouw steken we de laatste zondag van augustus de voetjes onder tafel. Die wordt voor ons gedekt op
zondagmiddag 26 augustus, vanaf 12u30, in salons Goed Ten Houte, Ten Houtedreef 31, in Kortrijk.
We krijgen er volgend gastronomisch menu voorgeschoteld:
bruisende crémant (met een 2de bediening) en 3 fijne hapjes
creatie van gerookte zalm met mousse van zeewolf /zure room / salsa verde / sisho paars
groentensoepje (met een 2de bediening)
château briand, met een sausje van pomerol, mini aardappelkroketjes en 7 warme seizoensgroentjes
(het hoofdgerecht is met een 2de en 3de bediening)
nagerecht van de chef
mokka met zoethoudertjes
All-in prijs: 50,00 euro per persoon, aperitief, geselecteerde wijnen, frisdranken, lichte bieren en waters tot aan
de koffie inbegrepen.
Wil je meetafelen ? Stuur dan dringend (*) en uiterlijk vóór 12/08/2018 een mailberichtje naar
dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het aantal deelnemers en schrijf het bedrag over op clubrekening
BE49 7785 2262 7971 van fotoclub Digitaal Zien Lauwe.
(*) Opgepast: stel niet uit, want het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 44 personen.
Wie eerst komt, eerst maalt.
Namens het ganse bestuur wens ik jullie een deugddoende vakantie met heel veel mooie fotoherinneringen.
Vriendelijke groet,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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