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Beste fotovriend, 

 

De nieuwjaarsactiviteiten zijn achter de rug. Er staat de komende maanden heel veel te gebeuren. Hoogtijd dus 

om er in te vliegen. 

Bedrijfsbezoek Boa 

Dinsdag 05/02/2019 brengen we met een serieus groepje een bezoek aan communicatiebureau Boa, gelegen in 

de Spoorwegstraat 7 in Lauwe. Afspraak om 13u50 op de parking op de hoek van de Spoorwegstraat met de 

Lauwbergstraat.  

Fotobabbel “vrij onderwerp”- vrijdag 08/02/2019 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

Vrijdagavond 8 februari staat onze eerste fotobabbel van het nieuwe jaar op het programma.  

Voor deze opbouwende evaluatie mag u 3 beelden insturen tegen uiterlijk maandagavond 04/02/2019 via 

www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be. Geen opgelegde thema’s dit jaar. Het onderwerp is telkens 

vrij. 

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Liefooghe-Jef_Bazige kotmadam.jpg) 

 

Deze clubavond vindt plaats in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

We gaan stipt om 19u45 van start.  

Fotoateljee - woensdag 20/02/2019 - 19u30 – cultureel centrum Lauwe 

De eerste workshop o.l.v. Dirk Vergote gaat door op woensdagavond 20 februari van 19u30 tot ca. 21u30 in 

het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. Op deze bijeenkomsten worden tips aangereikt om via 

beeldbewerking met Photoshop en Lightroom of eenvoudigweg door correcte instelling van je fototoestel, tot 

betere fotografie te komen. 

Je krijgt nog een afzonderlijke uitnodiging met meer specificaties over de eerste les toegestuurd. 

De deelname aan de fotoateljees is gratis, maar is volledig voorbehouden aan de leden van onze fotoclub. 

Lidgeld Digitaal Zien Lauwe 2019 

De ledenlijst 2019 wordt afgesloten. Voor de laattijdige, allerlaatste kans om eerstdaags de ledenbijdrage t.b.v. 

25,00 euro over te schrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe. Enkel de clubleden 

ontvangen nog onze volgende uitnodigingen en info over activiteiten.   

Dibond foto’s tentoonstelling 

Niet vergeten dat je tot uiterlijk maandag 4 februari foto’s kan bestellen via onze groepsaankoop bij Complot 

Roeselare. Uw foto’s moeten via www.WeTransfer.com ingestuurd worden aan dirk.vergote@skynet.be. 

Duidelijk vermelden: gewenst formaat + keuze laminaat (mat of glanzend). 

 

Tot spoedig. 

 

Namens het bestuur, 

nieuwsbrief   1 februari 2019 
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