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Beste fotovriend, 

 

Er is licht aan het einde van de tunnel. Hopelijk geraken we er zonder hindernissen volledig door en kunnen we 

na de zomervakantie weer ten volle opstarten. Het programma hebben we al wat aangepast. 

Bespreking wedstrijdfoto’s - vrijdag 28/08/2020 – 19u45 –  cultureel centrum Lauwe 

We zijn jullie nog de bespreking van de foto’s van de 2 voorbije clubwedstrijden schuldig. We kwijten ons hiervan 

met een supplementaire clubavond op vrijdag 28/08/2020 om 19u45 in het Cultureel Centrum Lauwe. De 

juryleden zullen hierop niet aanwezig zijn. De foto’s zullen we onderling in een ontspannen fotobabbel 

bespreken. De Coronavoorzorgen gebiedt ons om enkele veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. De 

zitplaatsen zullen geschikt worden met voldoende afstand van elkaar. Voortaan zal je telkens vooraf moeten 

inschrijven als je op een clubbijeenkomst wenst aanwezig te zijn. Voor deze fotobespreking vragen we jullie om 

uiterlijk donderdagavond 27/08/2020 een mailtje te sturen naar dirk.vergote@skynet.be. Je hoeft enkel de 

melding te doen als je aanwezig zal zijn.  

Daarnaast rekenen we erop dat iedereen zich houdt aan volgende voorzorgsmaatregelen: 

- mondmasker is verplicht (breng je masker mee) 

- handen ontsmetten bij het binnenkomen 

- dranken worden enkel aan tafel geserveerd en genuttigd 

- geen over en weer geloop tijdens de vergadering. 

Noteer alvast deze datum in je agenda. De week voor de vergadering sturen we nog een herinnering uit. 

Zomerfeest - zondag 30/08/2020 - 12u00 – Ter Biest, Lauwbergstraat 237, Lauwe 

Er is ook groen licht voor ons jaarlijks zomerfeest. Dit jaar laten we ons culinair verwennen op zondagmiddag 

30 augustus, om 12u00, in restaurant-feestzaal Ter Biest, Lauwbergstraat 237 in Lauwe.  

We krijgen er volgend gastronomisch menu voorgeschoteld: 

uitgebreid aperitief met fijne hapjes 
 snoekbaars met salie en tomatecoulis 

 kalfslende met geconfijt witloof, saliesausje 
 vanille ijs met aardbeien gemarineerd  

 koffie en zoetigheden 

 
All-in prijs: 59,00 euro per persoon, aperitief, geselecteerde wijnen, frisdranken, lichte bieren en waters tot aan 

de koffie inbegrepen. 

 

Wil je meetafelen ? Stuur dan vóór 15/08/2020 een mailberichtje naar dirk.vergote@skynet.be met vermelding 

van het aantal deelnemers en schrijf het bedrag over op rekening BE49 7785 2262 7971 van fotoclub Digitaal 

Zien Lauwe. 
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Programma 2020  

Zoals al gezegd, Covid-19 heeft ons genoodzaakt om het jaarprogramma te herzien. In de hoop dat we gespaard 

worden van nieuwe verwikkelingen, voorzien we in het najaar volgende clubactiviteiten: 

vrijdag 28/08/2020 : bespreking foto’s clubwedstrijden 1 en 2  (Cultureel Centrum Lauwe) 
zondag 30/08/2020 : zomerfeest  (Ter Biest Lauwe 
vrijdag 11/09/2020 : vakantiebabbel + eventueel bespreking foto’s thema “koud” (Cultureel Centrum Lauwe) 
zaterdag 26/09/2020 : publieke diaporamashow Zien 2020  (CC Guldenberg Wevelgem) 
vrijdag 09/10/2020 : fotobabbel 3 : fotoreeks  (Cultureel Centrum Lauwe) 
zondag 18/10/2020 : herfstwandeling + paddenstoelenfotografie (Westouter) 
zaterdag 07/11/2020 : ledenvergadering WVFD + publieke voordracht “onderwaterfotografie” door Luc Eeckhaut  
 (Cultureel Centrum Lauwe) 
vrijdag 13/11/2020 : clubwedstrijd reeks 3 – zwart-wit  (Cultureel Centrum Lauwe) 
vrijdag 11/12/2020 : clublid in de kijker  (Cultureel Centrum Lauwe) 

Er is nog geen zekerheid of er in het najaar pixelbabbels (E. Barbe) en fotoateljees (D. Vergote) kunnen 

doorgaan. Zolang de afstandsregels gelden, kunnen en mogen dergelijke workshops niet in ons werklokaal in 

het oud-gemeentehuis georganiseerd worden. 

We volgen alles op de voet op en houden jullie via onze nieuwsbrief en -flash op de hoogte. 

 

Alvast een prettige, deugddoende en Coronavrije vakantie.  

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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