Nr 19-02

Aangesloten bij het Centrum voor Beeldexpressie ( C.V.B. ) onder het nummer 6008
Rekening IBAN BE53 7995 0566 6153 (GKCCBEBB) op naam van :
Fotoclub Westrand Dilbeek
p/a F. Descotte
E. Heylensstraat 29
1082 Sint-Agatha-Berchem
info@fotoclubdilbeek.be

VERGADERINGEN :
In principe 1ste en 3de donderdag van de maand ( zie agenda ).
Geen vergaderingen in juli en augustus.
Aanvang 20 uur in Saviocentrum
Hoek Stationsstraat en Dansaertlaan te Dilbeek
-

Permanente vorming en begeleiding voor zowel zwart-wit,
kleur als digitale fotografie.
Ingerichte fotostudio op locatie.

RAAD VAN BEHEER :
Voorzitter :
Jean Moriau
Potaardestraat 5
1703 Schepdaal
Tel - 02 569 60 01

Secretaris :
Michel Lejeune
Cardijnlaan 20
1700 Dilbeek
Tel - 02 466 94 65

Penningmeester :
Françoise Descotte
E. Heylensstraat 29
1082 Brussel
Tel - 02 465 49 45

Communications :
Christiaan De Prez
Nieuwenbosstraat 19
1700 Dilbeek
Tel - 02 569 00 63

Foto’s doormailen naar foto1700@gmail.com

ten laatste op woensdag voor de vergadering zodat Jean ze in een mapje kan steken
om deze te projecteren tijdens de vergadering.
Elke vergadering mogen er max. 4 foto’s ter bespreking voorgelegd worden.

Planning van mei en juni 2019
9 mei :vergadering
Beelden binnenbrengen met thema “bloesems, bloemen en dergelijke ….”
Photoshop/Lightroom “tips & tricks” o.l.v. Michel Lejeune
zoals altijd ook vrij thema !
Alles digitaal of op papier
23 mei :vergadering
Vervolg thema “bloesems, bloemen en dergelijke ….” + vrij thema idem dito
29 mei ( woensdag) :
Wij plannen een uitstap met de club ( echtgeno(ot)es uiteraard welkom )
naar “Train world” in Schaarbeek :
( http://www.trainworld.be/nl )
is ZEKER de moeite !!!
fotograferen toegelaten; met statief niet,,,,
wie zin heeft : wij spreken af om 10h ter plaatse en iedereen bezoekt het museum vrij.
Museum ligt vlak links om de hoek van de uitgang van het station Schaerbeek ( station ligt op de lijn van
Brussel Noord naar Leuven )
Wie met de trein wil gaan kan een combiticket aanschaffen via internet ( je doet twee euro profijt)
online te bestellen (en ticket zelf af te printen) :
https://www.belgiantrain.be/nl/leisure/b-excursions/experience/train-world
De afgeprinte tiketten bevatten twee streepjescodes : ééntje voor de treinrit heen en terug en een tweede
om in te scannen aan de ingang van het museum ( twee zalen; opgelet; ééns buiten kan je in elk van de twee
zalen niet meer terug binnen)
Nà het bezoek ( op een dikke twee uur heb je alles uitvoerig gezien)
is er mogelijkheid voor het versterken van de innerlijke mens ( eten en drinken ….)
( http://www.trainworld.be/nl/praktische-informatie/restaurant )

31 mei ( vrijdag )
Openingsreceptie van het V.B.F. salon in DE CAM te Gooik
uitnodiging met alle praktische inlichtingen volgt nog afzonderlijk

13 juni :vergadering
Beelden tonen uitstap “Train world” + uiteraard ook vrij digitaal of op papier
Statutaire Vergadering
wij verkiezen opnieuw ons bestuur
20 juni: vergadering
Vervolg beelden tonen uitstap “Train world” idem dito
Photoshop/Lightroom “tips & tricks” o.l.v. Jean Moriau

Geplande vergaderingen voor 2019
September
Oktober
November
December

5 en 19
10 en 24
7 en 21
5 en 19

