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Beste fotovriend, 

 

Graag uw aandacht voor de activiteiten die we in het najaar organiseren. 

Bespreking 3de clubwedstrijd & einduitslag - vrijdag 12/11/2021 – 19u45 – OC Het Applauws 

        Lauwe 

Onze werken voor de 3de en meteen finale clubwedstrijd van 2021 werden inmiddels beoordeeld door onze 

vrienden van fotoclub Iris Aartrijke. De juryleden zullen vrijdag 12 november aanwezig zijn op onze clubavond 

die aanvangt om 19u45 in lokalen 2 en 3 van OC Het Applauws, Koningin Astridlaan 44 in Lauwe.  

Na de bespreking van deze 121 foto’s maken we de uitslag van de 3de clubwedstrijd bekend, maar ook de 

einduitslag van de competitie 2021. We garanderen een leerrijke en spannende clubavond. 

 

Belangrijk: door de verstrenging van de Coronamaatregelen geldt in OC Het Applauws opnieuw een algemene 

mondmaskerplicht in het ganse gebouw. Het mondmasker moet ook opgezet blijven tijdens de vergadering!  

We rekenen op een strikte naleving van dit gebod. 

Challenge van de maand – Challengekampioen van het jaar 

Bart Beernaert nodigde je al uit om deel te nemen aan de nieuwe Challenge van de maand. Thema is deze 

keer “Stilte”. De bedoeling van het thema is dat de stilte voelbaar is in het beeld. 

Niet vergeten dat Je tot 25/11/2021 tijd hebt om 2 foto’s in te sturen.  

We rekenen op een massale deelname, want er is meer… 

Op 10/12/2021 voorzag het programma in een clubavond waarop we kennis zouden maken met werk van een 

gastclub. In de plaats daarvan zullen we een wedstrijd “Challengekampioen van het jaar” organiseren. Wie dit 

jaar heeft deelgenomen aan de challenges zal een selectie van zijn inzendingen in de strijd kunnen gooien om 

de titel “Challengekampioen” te verwerven. Hoe alles in het werk zal gaan, word je nog in een volgende 

nieuwsbrief meegedeeld. 

Doornik by night - zaterdag 04/12/2021 – 16u30 – Doornik 

Onze herfstwandeling in Westouter moesten we annuleren, maar laat ons hopen dat onze uitstap naar Doornik 

niet in het water valt. Zaterdag 4 december willen we immers de mooi verlichte straten en historische 

gebouwen van Doornik fotograferen.    

Het is ook de bedoeling om samen de avond af te ronden met een lekkere tajine in een feeëriek Marokkaans 

restaurantje (kostprijs rond de €19,00).   

Het programma is als volgt: 

- 15u45 : verzameling op parking naast kerk Lauwe + carpooling 

- 16u15 : verzameling op parking Esplanade du Conseil de l’Europe (gratis parkeren) 

- 16u30 – 19u00 : avondfotografie 

- 19u15 : etentje in Le Jardin Majorelle 

- 21u30 : terugreis 

 

Als je wenst mee te gaan dan verwachten we tegen uiterlijk 19/11/2021 een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be 

met duidelijke vermelding of je zelf rijdt, wenst mee te rijden als passagier en als je deelneemt aan het etentje. 

Meer info wordt aan de deelnemers toegestuurd in de week van 22 november. 

nieuwsbrief 

4 november 2021 
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Hernieuwing abonnement Photofacts Academy  

Tenzij je dat al hebt gedaan, heb je nog tot 15/11/2021 de tijd om in te schrijven op ons groepsabonnement bij 

Photofacts Academy. De kostprijs blijft behouden op 44,00 euro.  Ga dus niet in op de mails die standaard naar 

de abonnees worden verstuurd met de melding dat je abonnement binnenkort verloopt want individueel zou je 

149,00 euro betalen. Ons voordeeltarief van 44,00 euro geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe abonnees. 

Voor wie nog niet vertrouwd is met Photofacts Academy: dit is een site waar je een gans jaar lang onbeperkt 

online fotografiecursussen (in het Nederlands) kunt volgen. Meer info op https://photofactsacademy.nl/. 

Wens je een abonnement voor de periode 01/12/2021 – 30/11/2022, schrijf dan tegen uiterlijk 15/11/2021 het 

bedrag van € 44,00 over op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe met vermelding van 

“Abonnement Photofacts Academy”. 

Wens je uw abonnement NIET MEER te verlengen, graag een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be. 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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