Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne

63ste Jaargang 2020
Beste clubleden,
Het bestuur van KFWV wenst jullie een voorspoedig en gelukkig(fotografisch)jaar 2020.
Vooral een goede gezondheid voor iedereen.
Opnamen van winterse sneeuwtaferelen vallen voorlopig wat tegen, maar een interieur of
een portretje kan ook boeien.
We houden ook nog even de aandacht op ons jaarthema: “ROOD” en onze
zomertentoonstelling eind Juli in het kerkje van het landelijke Oeren.

Programma:
Maandag , 6 Januari 2020.
-Woordje van de voorzitter met nieuwjaarsdrink.
-Vrij werk en babbel met evt. suggesties voor 2020

Maandag , 20 januari 2020.
-Woordje van de voorzitter.
-Best Of : reeks E
-Vrij werk

Maandag 3 Februari 2020
-Woordje van de voorzitter.
-Bespreking avondfotografie
-lightroom tips
-Vrij werk

Donderdag 20 februari 2020 (uitzonderlijk op donderdag)
-Woordje van de voorzitter
-Best Of: reeks F
-Vrij werk

Vrijdag 21 februari 2020
Etentje in de Normandie Koksijde
Maandmenu (keuze uit vlees of vis) 45€ - drank : 25€

Zaterdag 29 Februari 2020
Fotoshoot in de kerk van Oeren.

11 januari 2020
Natuurwandeling Hoge Dijken Roksem (WVFD)

Praktisch:
we spreken af aan het Natuurcentrum ‘de Grote Zaagbek’. Er is een parking aan het natuurcentrum. Het
natuurcentrum is te bereiken via de N367 vanuit Jabbeke ( richting Gistel) of Westkerke/Gistel (richting Jabbeke). Aan
de Duinenweg staan BRUINE borden naar de Grote Zaagbek.
We worden rondgeleid over het domein met de nodige uitleg door Freddy Cordy. Gezien het gaat over een
natuurwandeling op niet verharde wegen is aangepast schoeisel geen overbodige luxe. Het kan in die tijd van het jaar
nogal koud zijn dus ook aangepaste kledij is aan te raden. Na de wandeling wordt door het WVFD een glaasje
aangeboden.
Om praktische redenen (te voorziene dranken) wordt gevraagd vooraf in te schrijven via het secretariaat WVFD en
dit voor 8 januari 2020.

**************************************************************************

Iris Diashow : 18-19 25-26 januari 2020 in Groene Meersen Zedelgem

***************************************************************************

19 februari 2020
“Standpunten” Ieper,
Onderwerp vrij

**************************************************************************

CoxyPics : Daguitstap Antwerpen – Stephan Vanfleteren. 9 Februari 2020
link:https://www.coxypics.be/agenda/uitstappen/daguitstap-antwerpen/

Trial Veurne:

Fodiak Klerken tentoonstelling:

