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Beste fotovriend,
Het bestuur wenst u een heel voorspoedig 2019, ook op fotografisch vlak. Ons nieuw maar heel rijk gevuld
programma biedt alvast heel veel kansen om uw creativiteit ten volle te etaleren.

Bedrijfsbezoek Complot
De eerste activiteit van het nieuwe jaar wordt een bezoek op dinsdag 08/01/2019, van 14u00 tot 16u00, aan
printshop Complot, gelegen in de Pantserstraat 9a in Roeselare. Je hebt nog tot en met morgen 6 januari de
gelegenheid om hiervoor in te schrijven.
We verzamelen dinsdag 08/01/2019 om 13u25 in het werklokaal in het gemeentehuis Lauwe en carpoolen naar
Roeselare.
Wie rechtstreeks naar Complot rijdt, wordt daar verwacht om 13u55.

Nieuwjaarsbegroeting
Traditiegetrouw nemen we definitief afscheid van het voorbije werkjaar en klinken we het nieuwe jaar hoopvol
tegemoet op onze “Nieuwjaarsbegroeting”. Hiervoor verwachten we alle clubleden met partner of vriend(in) op
vrijdag 11 januari 2019 om 19u45 in het Cultureel Centrum, Wevelgemstraat 20, in Lauwe.
De nieuwjaarszoenen marineren we met sprankelende bubbels en lekkere knabbels. Voorzitter Frederik Balcaen
zorgt weer voor een korte terugblik op het voorbije werkjaar en een toelichting van het nieuwe programma.
Nieuw dit jaar is de bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd “Beste foto van het jaar”. De top 10 wordt
kort besproken, eventueel door iemand van de gastjury.
Hiermee zullen alle kampioenen van de wedstrijdcompetitie 2018 gekend zijn en kunnen we hen ook passend
huldigen. De rest van avond wordt gezellig nagepraat en genieten we van de gratis natjes en droogjes tot
uitputting van de voorraad.
Opdat er hiervan toch voldoende zou zijn, vragen we u om tegen uiterlijk dinsdag 8 januari 2019 uw komst te
bevestigen via e-mail aan dirk.vergote@skynet.be. Niet vergeten te vermelden als je partner al of niet meekomt.

Lidgeld Digitaal Zien Lauwe 2019
Mocht je uw lidgeld voor 2019 nog niet betaald hebben, dan zouden we u dankbaar zijn indien je hieraan zou
voldoen door tegen het einde van de week 25,00 euro over te schrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van
Digitaal Zien Lauwe. Zodoende zal uw nieuwe lidkaart klaar liggen op de nieuwjaarsbegroeting.
Tot spoedig.
Namens het bestuur,
Dirk Vergote
secretaris DZL
www.dzlauwe.be
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