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Beste fotovriend, 

 

De vooruitzichten zijn positief. We kunnen het najaar bijna zo goed als normaal inzetten en de nare Covid-

periode hopelijk definitief achter ons laten. We zien er dus naar uit om de DZL-familie weer op heel regelmatige 

basis te verenigen en samen onbelemmerd van de fotografie genieten. 

Vakantiebabbel - vrijdag 10/09/2021 – 19u45 – OC Het Applauws Lauwe 

Onze eerstvolgende bijeenkomst wordt meteen ook de kennismaking met ons nieuw lokaal. Zoals je weet werd 

het cultureel centrum in de Wevelgemstraat definitief gesloten. Het nieuwe ontmoetingscentrum “Het 

Applauws” langs de Koningin Astridlaan 44 in Lauwe, wordt bijgevolg onze nieuwe vergaderplaats.  

We verwachten iedereen vrijdag 10 september, om 19u45 in lokalen 3 en 2 op de eerste verdieping voor onze 

jaarlijkse vakantiebabbel.  

Iedereen wordt weer in de gelegenheid gesteld om in een tijdspanne van maximum 10 minuten “iets” te tonen 

en te vertellen wat hij/zij uitspookte tijdens de vakantie of vrije tijd. Alle onderwerpen zijn welkom. Het hoeft dus 

niet noodzakelijk over een vakantiereis te handelen. Uw foto’s breng je de avond zelf mee op een USB-stick. 

 

Om de clubavond goed te kunnen ordenen, vragen we dat je tegen uiterlijk woensdagavond 08/09/2021 een 

mailtje stuurt aan dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het onderwerp van jouw babbel. Wie zijn/haar 

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

kunnen zorgen voor de nodige audioapparatuur.  

Anderzijds is het niet langer nodig om je aanwezigheid op onze clubbijeenkomsten vooraf te melden. 

Fotoworkshop windsurf fotografie - zondag 19/09/2021 – 14u00 - Oostduinkerke 

De workshop watersportfotografie die we oorspronkelijk hadden gepland op 27 juni in Oostduinkerke, moesten 

we afgelasten wegens windstilte. Uitstel is geen afstel. Daarom voorzien we een nieuwe uitstap, dit op zondag 

19 september. We verzamelen om 14u00 aan het surfcafé Windekind (WDK), Zuidenwindhelling 1, 8670 

Oostduinkerke (Groenendijk). 

Deze activiteit is opnieuw in afspraak met de surfclub zodat we mogen rekenen op extra medewerking van de 

kiters en surfers. Voorwaarde is wel dat we bereid zijn om hen onze foto’s ter beschikking te stellen voor 

persoonlijk gebruik op Facebook of Instagram. 

 

Indien je hieraan wenst deel te nemen, schrijf dan in tegen uiterlijk 13/09/2021 via een mailtje aan 

dirk.vergote@skynet.be. Nadere info en een naamlijst van alle deelnemers word je enkele dagen hierna nog 

bezorgd zodat je eventueel onderling kan afspreken om te carpoolen.  

Hopelijk waait er 19 september wel een flinke zeebries zodat de sessie deze keer wel kan doorgaan.  

Diaporamashow Zien 2021 - - vrijdag 15/10/2021 – 19u45 – Guldenberg Wevelgem 

Nog een herexamen: onze publieke show van korte klankbeeldreeksen “Zien”. Al tweemaal verdaagd maar nu 

opnieuw geprogrammeerd. Noteer dus vrijdag 15 oktober in je agenda.  Place to be is CC Guldenberg in 

Wevelgem. Alle info, inclusief het programma, vind je terug op onze website en krijg je binnenkort ook nog via 

een afzonderlijke mail van onze voorzitter. De affiches en flyers zullen vrijdag op de vakantiebabbel ter 

beschikking liggen. 

 

nieuwsbrief 

1 september 2021 
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Challenge van de maand 

Gelet op de vakantieperiode, kreeg je voor deze opdracht bijna 3 maand de tijd. Al bij al, houd er rekening mee 

dat de foto’s voor de Challenge “Zand” tegen uiterlijk 24/09/2021 moeten ingediend worden bij bestuurslid 

beernaert.bart@gmail.com. Ook niet vergeten dat er deze keer restricties gelden: 

- Opnames moeten gemaakt zijn in de periode juli-september 2021 

- Geen gemanipuleerde beelden. 

Weetjes 

Officiële opening OC Het Applauws 

Het nieuwe ontmoetingscentrum in Lauwe wordt officieel geopend met een cultuurforum van 21 tot 26 

september 2021. De grote zaal mag nog altijd niet gebruikt worden zolang de gerechtelijke procedure over de 

bouwproblemen niet zin afgehandeld. Niettemin wil men de ingebruikname van het O.C. niet langer uitstellen 

en een openingsplechtigheid organiseren. Onze fotoclub zal hieraan meewerken via een doorlopende vertoning 

van een diaporama “Sfeervol Lauwe”. Deze kortreeks zal ook vertoond worden op onze show “Zien 2021”. 

 

Huldiging kampioenen 2020 

Door de Coronapandemie waren we nog niet in de gelegenheid om de kampioenen van onze clubcompetitie 

2020 te huldigen. Het lange uitstel wordt heel eervol gecompenseerd: de proclamatie zal publiek gebeuren op 

de diaporamashow Zien 2021 d.d. 15/10/2021. 

 

Fotobabbel oktober 

Op 8 oktober staat een Fotobabbel op het programma. Er was één thema voorzien, nl. “Kleine scherptediepte”. 

We breiden de keuze uit met “Actiefotografie”. Dit is enerzijds een compensatie voor de beperking van onze 

bewegingsvrijheid van de voorbije Covidperiode, maar anderzijds ook een stimulans om deel te nemen aan 

onze workshop “windsurf fotografie” op 19 september. Bereid je voor!  

 

Doornik by night 

De foto-uitstappen architectuurfotografie in Kortrijk en de fotowandeling in Doornik schuiven we wat op. De 

workshop in Kortrijk verhuist naar 2022, maar in november 2021 rijden we naar Doornik om de feeërieke 

avondbelichting te fotograferen en nadien na te babbelen in een klein gezellig restaurantje, dit voor een 

democratisch prijsje.  

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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