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Beste fotovriend, 

 

Vooraleer overschakelen op vakantiemodus vragen we uw aandacht voor enkele belangrijke mededelingen. 

Zomerfeest - zondag 25/08/2019 - 12u00 – cultureel centrum Lauwe 

Traditiegetrouw scharen we op ons de laatste zondag van augustus rond de feestdis. Dit jaar nodigen we u en 

uw partner uit op een gezellig barbecuefestijn op zondag 25 augustus, om 12 uur, in de tuin van het cultureel 

centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20. 

We voorzien in een all-in formule, bestaande uit: 

- aperitief met hapjes 

- BBQ met 3 soorten vlees, groentenbuffet, krieltjes + dranken 

- dessertbuffet & koffie 

- gezellig samenzijn met gratis dranken 

Kostprijs: 30,00 euro per persoon. 

 

Goed weer is ook besteld. We rekenen dus op een massale opkomst. Bevestig uw deelname (met vermelding 

van het aantal personen) via mail aan dirk.vergote@skynet.be en schrijf tegen uiterlijk 15/08/2019 het 

verschuldigde bedrag over op clubrekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe.     

Niet uitstellen. Onmiddellijk doen. Het wordt waarschijnlijk de laatste keer dat we kunnen tafelen in het oud 

cultureel centrum. 

140 jaar Sint-Bavokerk Lauwe – weekend 27-28-29/09/2019  

Onze fotoclub verleent ook medewerking aan de viering van 140 jaar Sint-Bavokerk Lauwe. Een groepje 

clubleden is een tijd geleden aan de slag gegaan om de kerk in beeld te brengen. Momenteel wordt een 

diaporama samen gesteld die zal vertoond worden op een groot TV-scherm tijdens de fototentoonstelling. 

Het verjaardagsfeest wordt uitgesmeerd over 3 dagen, dit in het weekend van 27, 28 en 29 september 2019. 

Het ganse programma kan je vinden op volgende link https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/evenement/sint-

bavo-140-jaar en op Facebookpagina https://www.facebook.com/sintbavolauwe   

Fototip: Sint-Bavo is de beschermheilige van de valkeniers. Zondag 29/09/2019 om 10u is er een speciale mis 

met medewerking van de Belgische Valkerij Federatie. Er zal die voormiddag volop gelegenheid zijn om de 

vogels te fotograferen. 

 

De organisatoren vragen onze medewerking om sfeerfoto’s te maken van de festiviteiten. Als er vrijwilligers zijn 

die bereid zijn om een of meer activiteiten in beeld te brengen, graag een seintje. 

 

We wensen je een goeie congé. Neem zelf een deugddoende rust, maar zet je fototoestel goed aan het werk! 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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