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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 :    Secretaris :  
Jean Moriau    Michel Lejeune 
Potaardestraat 5    Cardijnlaan 20 
1703 Schepdaal    1700 Dilbeek 
Tel -  02 569 60 01      Tel - 02 466 94 65 
 
 

Penningmeester :    Communications : 
Françoise Descotte     Christiaan De Prez 
E. Heylensstraat 29   Nieuwenbosstraat 19 
1082 Brussel    1700 Dilbeek 
Tel - 02 465 49 45    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. 
(digitaal of op papier ) 

 
 
 
 
Vergaderingen van september en oktober 2019 

 
 
5 september   : 
Toelichting van ons werkprogramma door Jean Moriau 
( we bespreken o,m, onze geplande uitstap “ Brussel” met gids én een tweede  herfstwandeling 
 naar het domein  Ter Rijst ) (https://www.natuurenbos.be/parkterrijst ) 
beide wandelingen voor leden, echtgen(o)ten, vrienden, kennissen, huisdieren,,,,, 
data liggen nog niet vast; zal vermoedelijk in oktobr zijn 
Beelden binnenbrengen met thema “havens”  
naar aanleiding van de VBF fotowedstrijd 
 
Tonen en bespreken “Zomerbeelden” 
Photoshop/Lightroom “tips & tricks”  
Wij houden een rondvraag naar onderwerpen voor onze volgende studio-avond.  
( druppel-dichtbij-macrofotografie,enz,,,) 
 
19 september  : 
Laatste kans binnenbrengen thema “havens….” 
Bespreken foto’s thema vrij 
Photoshop/Lightroom “tips & tricks”  
Concrete afspraken i.v.m. de geplande foto uitstap “Brussel”. 
 
 
10 oktober :  
Afspraak herfstwandeling in het domein TER RIJST. 
Beelden binnenbrengen uitstap “Brussel”. En beelden vrij thema  
Demonstratie “GPS tracking” en toepassing in lightroom o.l.v. Hugo De Decker. 
 
24 oktober : 
Beelden binnenbrengen uitstap “Brussel”. Bespreken beelden thema vrij  
Photoshop/Lightroom “tips & tricks”  
 
 
 
 



Geplande vergaderingen voor 2019 

 
November 7 en 21 

December 5 en 19 

 
 



 


