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Beste fotovriend, 

 

Hopelijk hebben jullie de jaarwisseling goed overleefd en heb je nog wat energie in reserve om het gouden 

jubileum van onze fotoclub te vieren. Dat doen we niet alleen met een gezellig feest maar het ganse jaar rond 

met extra activiteiten. 

Samenstelling klankbeeldreeksen / Pixelnamiddag PTE 

Eric Barbe krijgt de eer om ons 50ste werkjaar in te zetten met een Pixelnamiddag PTE, dit op maandag 09/01/2023, 

van 14u00 tot 16u30 in lokaal 3 van OC Het Applauws, Koningin Astridlaan 44 in Lauwe.  

Vorige bijeenkomst werd er gebrainstormd over het verder verloop van deze bijeenkomsten. En dat kan iedereen 

aanbelangen want er werden 2 belangrijke suggesties gemaakt: 

1. Een nieuwe cursus “klankbeeldreeksen PTE” opstarten waarbij een volledig diaporama van begin tot einde wordt 

samengesteld. Indien daarvoor interesse is, dan zijn Eric Barbe en Raphaël bereid om afwisselend om de 2 weken 

een lesnamiddag in te richten. 

2. Uitbesteding van uw monteerwerk 

Misschien heb je mooie beelden liggen die je graag in een boeiende klankbeeldreeks zou verwerkt zien maar beschik 

je zelf niet over de software om dat te doen of ken je de techniek niet of heb je er geen tijd voor. Wel, Raphaël en 

Eric zijn bereid om het diaporama voor jou te monteren. Voorwaarde is wel dat je zelf je (afgewerkte) beelden 

rangschikt in functie van het verhaal, passende muziek zoekt en de medewerking van Eric/Raphaël ook vermeldt. 

Interesse? Laat het ons dringend weten. We hebben nog reeksen nodig voor onze publieke diashow op 4 maart 

2023. 

Jubileumfeest - zaterdag 14/01/2023 – 17u00 – OC Applauws 

We kunnen nu al zeggen dat we met meer dan 50 zullen zijn om ons 50jarig bestaan te vieren op zaterdag 14 

januari in OC Het Applauws. Ben je nog niet ingeschreven dan heb je nog tot uiterlijk morgen 04/01/2023 de 

tijd om je deelname te bevestigen aan dirk.vergote@skynet.be.  

Het programma is als volgt: 

- om 17u00 in inkomhal Applauws: officiële ontvangst en huldiging door het stadsbestuur, viering van de 

kampioenen 2022, receptie aangeboden door de Stad 

- om 18u00 in cultuurcafé Applauws : receptie aangeboden door fotoclub Digitaal Zien Lauwe 

- om 19u30 in cultuurcafé Applauws : etentje en gezellig samenzijn (kostprijs: 40,00 EUR/p.p.). 

 

Dank dat jullie zo massaal hebben gereageerd op onze uitnodiging. We zijn heel verheugd dat ook veel van onze 

nieuwe leden hiervoor hebben ingeschreven. Ons jubileumfeest is hierdoor meteen een leuke gelegenheid om 

kennis te maken. 

Programma 2023 

Iedereen kreeg onlangs van onze voorzitter een enquête toegestuurd. We rekenen op ieders medewerking om 

die vragenlijst ook ingevuld terug te sturen. We willen onze belofte om het programma aan te vullen met o.m. 

nieuwsbrief 

3 januari 2023 
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foto uitstappen, ook waarmaken. Dat kunnen we enkel ook goed doen indien die extra activiteiten 

tegemoetkomen aan uw belangstelling.   

Je hebt nog tijd tot 08/01/2023 om die enquête in te vullen. Je vindt ze op: 
https://forms.gle/Mc6si4KEKo8nBm9B9 

 

We lopen misschien wat vooruit maar je mag al volgende datum noteren in je agenda:  

zaterdag 29/04/2023 : daguitstap naar de Opaalkust (Fr) o.l.v. Dirk Vergote en Anne Braet. Later meer info. 

Evaluatie nieuwe diaporama’s - donderdag 26/01/2023 – 19u30 – OC Applauws (lokaal 3) 

We willen zo vlug mogelijk het programma van onze publieke diaporamashow “Zien 2023” samenstellen. De 

vertoningen zijn voorzien op 4 maart in CC Guldenberg Wevelgem. De klok tikt!  

Heb je een (of meer) klankbeeldreeks klaar staan, laat via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be de titel, het 

onderwerp en de duurtijd weten.  

Donderdag 26 januari, om 19u30, voorzien we een evaluatieavond in Het Applauws. Is uw reeks nog niet 

volledig af maar ben je er zeker van dat ze zal kunnen vertoond worden op Zien 2023, dan vernemen en zien we 

dat ook graag.  

Challenge van de maand  

Het volgende onderwerp van de Challenge van de maand is “(bewegings)onscherpte”. Tot uiterlijk zondag 

22/01/2023 kan je 2 foto’s via www.Wetransfer.com bezorgen aan beernaert.bart@gmail.com.  

Bedoeling van een challenge is om je creatief aan het werk te zetten. Dus, graag recente beelden a.u.b. 

De beoordeling van de foto’s gebeurt zoals voorheen, nl. je mag op onze Facebookpagina aan drie foto’s 

respectievelijk één hartje en 2 duimpjes toekennen. Wacht tot de uitslag bekend is om feedback te geven op de 

foto’s. 

We hopen op een ruime deelname. Stuurde je geen foto’s in, weet dat uw stem en feedback ook gewaardeerd 

worden. 

Tot binnenkort op onze gezellige nieuwjaarsbegroeting. We zien er echt naar uit om samen het glas te heffen op 

elkaars gezondheid, creativiteit en een sprankelend jubileumjaar. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  

 

mailto:dirk.vergote@skynet.be
https://forms.gle/Mc6si4KEKo8nBm9B9
mailto:dirk.vergote@skynet.be
http://www.wetransfer.com/
mailto:beernaert.bart@gmail.com
http://www.dzlauwe.be/

