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Activiteiten van onze leden
Voordelen lidmaatschap

OVU is op zoek naar nieuwe bestuursleden
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Nieuwe bestuursleden gezocht

De Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie (OVU) zoekt dynamische 
medewerkers om het bestuur te komen versterken.

Ze zijn bereid om:

- mee te denken aan de uitbouw van én de toekomstige werking van de OVU 
- mee te werken aan de activiteiten die de OVU organiseert.

Geïnteresseerden nemen contact op met de voorzitter, Freddy Van 
Vlaenderen (E-mail: voorzitter@breedbeeld.org).  
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F-Art
activiteit: Tentoonstelling
adres  
Kelder Ryhove
Onderstraat 22
9000 Gent
datum:
24 november tot 2 december 2018
uren: 
zaterdag en zondag van 10 tot 18 u
opening: 
/
info:
Joost Mortier
info@f-art.be
OVU afgevaardigde:
/

Foto- & Diaclub De Korenbloem
Activiteit:
13de Foto-Expo
Adres:
Zaal De Korenbloem
Kerkplein 12
9750 Zingem
Opening:
Vrijdag 14 december 2018 om 20.00 uur
Datum:
14/12/2018 tot 16/12/2018
Uren:
Zaterdag 15 december van 14.00 uur tot 20.00 uur
Zondag 16 december van 10.00 uur tot 12.30 uur
en van 14.00 uur tot 20.00 uur
Info:
De Clercq Jean-Paul
0495202770
jp.dc@telenet.be
OVU afgevaardigde:
Rudy De Cleene

Koninklijke Video-, Foto-, en 

Digiclub Close-Up Sint-Niklaas v.z.w
activiteit: Gala Projectie en Fototentoonstelling
adres  
Museumtheater - SteM
Zwijgershoek 14
9100 Sint-Niklaas
datum:
15 tot 23 december 2018
uren: 
zaterdag 15 december van 14.00 tot 19.00 uur
zondag 16 december van 10.00 tot 19.00 uur
dinsdag 18 december tot en met  zaterdag 22 december 
van 14.00 tot 17.00 uur

Activiteiten van onze fotoclubs en leden
zondag 23 december: 11.00 - 17.00 u.
opening: 
Vrijdag 14 december 2018 om 18.30 uur
info:
Mark d’Hanens
0476424645
mark.dhanens@telenet.be
OVU afgevaardigde:
Frederik Vanderstraeten
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OVU-leden …

•	 … worden permanent geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de Oost-
Vlaamse fotogroepen

•	 … nemen aan een verminderde prijs deel aan de OVU-workshops (€ 25,00 ipv € 30,00)

•	 … nemen gratis deel aan de OVU-fotowedstrijden (€ 10,00 voor buitenstaanders)

•	 … nemen gratis deel aan de OVU-AV-wedstrijd (€ 20,00 voor buitenstaanders)

•	 … nemen gratis deel aan de FotoTalent (€ 20,00 voor buitenstaanders) en ontvangen bij 
een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 5,00 (zolang de voorraad 
strekt)

•	 … nemen gratis deel aan de Leo Baekeland Fototentoonstelling (€ 20,00 voor buitenstaan-
ders) en ontvangen bij een tentoonstellingsbezoek een gratis catalogus ter waarde van € 
5,00 (zolang de voorraad strekt)

•	 … ontvangen, indien ze laureaat zijn van de workshop, gratis hun foto geprint en opgekleefd 
op A2-formaat na afloop van FotoTalent  

OVU-groepen …

•	 … ontvangen nog zeker tem 2019 een subsidie uit het transitiereglement (de voormalige 
provincial subsidie) via OVU

•	 … kunnen gratis via de OVU-Nieuwsbrief hun activiteiten delen met de andere fotogroepen 
en het ruime publiek

•	 … kunnen zich gratis via de OVU-website presenteren aan de andere fotogroepen en het 
ruime publiek

Voordelen van een OVU-lidmaatschap
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Varia

Info omtrent de OVU-nieuwsbrief

Aankondigingen voor de OVU-nieuwsbrief moeten 
binnen zijn: voor nr. 1 (jan.) voor 15 dec., voor nr. 2 
(feb) voor 20 jan., voor nr. 3 (maart) voor 20 feb, voor 
nr. 4 (april) voor 20 maart, voor nr. 5 (mei) voor 20 
april, voor nr. 6 (jun) voor 20 mei, voor nr. 7 (sept) voor 
15 aug, voor 8 (okt) voor 20 sep, voor 9 (nov) voor 20 
okt, voor 10 (dec) voor 20 nov.

Wat kan er allemaal opgenomen worden:
- Overlijden van een clublid
- Zaken die men te koop aanbied
   Mag aangeleverd worden met foto
- Openingen van fotosalons
- Uitslagen e.d. van fotowedstrijden
- Deelnames aan fotowedstrijden
- Nieuws omtrent fotografie

Voor aankondigingen kan je volgende link gebruiken:
http://www.ovu.be/Leden/ActiviteitAankondiging
(Opmerking: enkel bestuursleden van een club kunnen 
deze pagina gebruiken.)

Overlijdensbericht

Bezige bij’ Frans De Bie (73) overleden na kortstondige 
ziekte

RUMST / AARTSELAAR

Het bericht dat Frans De Bie (73) overleden is, komt 
bij velen in de regio erg onverwacht. Nog maar drie 
weken geleden werd duidelijk dat hij ernstig ziek was. 
De meteen opgestarte chemokuur sloeg niet aan en 
dinsdag werd hij in het Sint-Augustinusziekenhuis in 
Wilrijk opgenomen, om niet veel later in aanwezigheid 
van zijn vrouw te overlijden.

Frans De Bie zijn hele professionele carrière 
situeerde zich in het onderwijs. Eerst als leraar in de 
Sint Jozefschool in Reet en later in de parochiale 
Vosbergschool en basisschool Sleutelhof in Rumst. 
Ook bij vakvereniging COB-kring Boom was hij tot aan 
zijn overlijden betrokken.

In zijn vrije tijd was De Bie een bezige bij. Zo was 
hij nog steeds voorzitter van Foto- en Diaclub LSA 
Reet en bestuurslid bij Davidsfonds Reet. Ook was hij 
stichter van rommelmarkt Rumst Vosberg en nauw 
betrokken bij de bouw en werking van feestzaal 
De Koekoek in Aartselaar, parochieraad Sint Jozef 
en activiteiten op de Reetse Lichtfeesten, Koekoek 
Cultuur Aartselaar en FODIAC Aartselaar.

De begrafenis vindt plaats in zaal De Koekoek aan de 
Lindenboslaan in Aartselaar op vrijdag 7 december om 
11u.
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Wie contacteren voor...?

Voorzitter

Freddy Van Vlaenderen
(09) 220 29 15
voorzitter@beeldexpressie.be

Secretaris

Hedwig D’Haeseleer
(054) 33 02 68
hedwigfoto@gmail.com

Penningmeester
Ledenadministratie

Frederik Vanderstraeten
(09) 229 39 46
vanderstraeten.fr@telenet.be

Fotowedstrijden
Vormingen

Rudy De Cleene
(09) 231 01 11
rudy.de.cleene@skynet.be

Webmaster
Nieuwsbrief

Filip De Backer
(09) 369 81 84
filip.debacker@gmail.com

Ondervoorzitter

René Peremans
(052) 41 01 07
peremar@telenet.be

AV-wedstrijd Digitaal

Luc Moreels
(09) 251 67 76
moreels.luc@telenet.be

FotoTalent

Luc De Backer
(09) 369 84 71
lc.debacker@telenet.be


