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Beste fotovriend, 

 

Corona zette ons op non-actief en verhindert ook nog een normale heropstart na een hopelijk voor iedereen 

deugddoende zomervakantie. Ons programma hebben we moeten aanpassen aan de omstandigheden. Met 

spijt moeten we weerom enkele activiteiten afblazen, maar er is ook positief nieuws. We “kruipen” stilaan weer 

rechtop en van de nood werd een deugd gemaakt om nieuwe initiatieven te nemen. 

Bespreking wedstrijdfoto’s - vrijdag 28/08/2020 – 19u45 – zaal Astoria Lauwe 

Zoals al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief organiseren we op vrijdag 28/08/2020 een supplementaire 

clubavond om de foto’s van de 2 voorbije clubwedstrijden (april & juni) te bespreken. De punten werden 

toegekend door externe juryleden en blijven uiteraard onveranderd. Deze 6 juryleden bijeenbrengen voor de 

bespreking van onze werken, is geen haalbare kaart. De foto’s zullen we dus onderling in een ontspannen 

fotobabbel bespreken.  

Opgepast. Ten gevolge van de geldende veiligheidsvoorzorgen mogen we vooralsnog geen clubactiviteiten 

organiseren in het Cultureel Centrum Lauwe. De oppervlakte laat maar 13 personen toe. We waren dus 

genoodzaakt om een andere locatie te zoeken en die hebben we gevonden in feestzaal Astoria Lauwe, ingang 

aan de zijkant in de Hospitaalstraat 67.   

Als je aan deze clubavond wil deelnemen, schrijf dan uiterlijk donderdagavond 27/08/2020 in via een mailtje 

aan dirk.vergote@skynet.be. Wie dat al deed, moet dat uiteraard niet opnieuw doen.  

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. 

 

Je hoeft uw wedstrijdfoto’s niet opnieuw in te sturen. Die zijn al in ons bezit. 

Zomerfeest afgelast - 30/08/2020 

Eerder deze week moesten we via een nieuwsflash het minder goede nieuws brengen dat ons clubfeest dat 

voorzien was op zondagmiddag 30 augustus in restaurant-feestzaal Ter Biest Lauwe, niet mag doorgaan. 

Wij en de zaakvoerders hadden er goede hoop op dat het wel ging lukken, maar het mocht niet zijn. 

De ingeschreven 29 deelnemers krijgen eerstdaags hun centen terug op de rekening. 

Vakantiebabbel - vrijdag 11/09/2020 – 19u45 – zaal Astoria Lauwe 

Ook voor onze jaarlijkse vakantiebabbel verhuizen we naar zaal Astoria in de Hospitaalstraat. Op die 

bijeenkomst krijgt iedereen de gelegenheid om in een maximale tijdspanne van 10 minuten te tonen en te 

vertellen wat hij/zij uitspookte tijdens de vakantie. Alle onderwerpen zijn welkom. Uw foto’s breng je de avond 

mee op een USB-stick. 

 

Om de clubavond goed te kunnen ordenen, vragen we dat je tegen uiterlijk woensdag 09/09/2020 een mailtje 

stuurt aan dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het onderwerp van uw vakantieverhaal . Wie zijn/haar 

nieuwsbrief   23 augustus 2020 
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verhaal wil brengen onder de vorm van een klankbeeldreeks, moet dat wel expliciet vermelden zodat we 

kunnen zorgen voor de nodige audioapparatuur.  

 

Kom je naar de clubavond louter als toehoorder, dus zonder zelf een voordrachtje te geven, dan moet je toch 

vooraf je aanwezigheid melden. 

Diaporamashow Zien 2020 afgelast - 26/09/2020 

Onze publieke show van korte klankbeeldreeksen “Zien 2020” in CC Guldenberg Wevelgem werd uitgesteld naar 

zaterdag 26/09/2020. De veiligheidsvoorschriften en de restricties hieromtrent maken de organisatie evenwel 

heel moeilijk. Daarom hebben we besloten om onze show af te gelasten en uit te stellen tot volgend jaar. 

In 2021 krijgt het publiek een dubbel traktaat, nl. een diaporamashow + fototentoonstelling, hopelijk op eigen 

bodem in het langverwachte nieuwe ontmoetingscentrum in de Koningin Astridlaan. 

Nieuwtjes  

Er is ook positief nieuws. 

Ten eerste zijn we verheugd jullie te mogen aankondigen dat het clubbestuur versterkt wordt door de 

toetreding van Bart Beernaert. 

Deze aanwinst resulteert in een tweede positief nieuwtje: Bart is bereid om gestalte te geven aan een nieuw 

initiatief, nl. de “foto van de maand”. Dit wordt momenteel nog uitgewerkt maar verwacht jullie eraan dat je 

vanaf oktober/november elke maand een foto zal kunnen insturen voor onze Faceboekgroep ‘Fotoclub Digitaal 

Zien Lauwe Leden’ (exclusief voor onze clubleden en niet zichtbaar voor externen). Bedoeling is een forum te 

creëren waarin onze clubleden commentaar kunnen geven, vragen kunnen stellen, maar ook hun favoriet zullen 

kunnen aanduiden. Dit zal dus losstaan van de clubwedstrijden, want is voornamelijk bedoeld om via opgelegde 

thema’s de creativiteit, zelfs bij lock down, te stimuleren. 

 

Kortom, we blijven denken en ijveren om pit in te club te houden en onze creativiteit te boosten. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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