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Nieuwsbrief september 2011 

 
In deze nieuwsbrief wil ik graag uw aandacht vragen voor een aantal ontwikkelingen, zoals workshops, 
nieuwe fotowandelingen en de kalender ‘Mooi Montferland’ (2012). 
 

Natuuractief  
Elke maand organiseert Natuur Actief een gezellige en informatieve avond voor natuurliefhebbers.  
Natuur Actief wordt georganiseerd door IVN Montferland en IVN Oude IJsselstreek. Op dinsdag 20 
september komt schrijver en natuurkenner Hans Dorrestijn naar Zeddam. Hij zal deze avond 
natuurverhalen vertellen. 
Ik geef op deze avond een korte lezing en presentatie met de titel 'Mooi Montferland'. In de lezing vertel ik 
wat mij in Montferland en het Bergherbos zo boeit. In de presentatie laat ik een beeldverhaal zien over 
Mooi Montferland.  
Kaarten à € 7,50 zijn te reserveren door een mail te sturen naar mijnnatuuractief@gmail.com onder 
vermelding van naam en het aantal gewenste toegangskaarten. Reserveer snel, want op is op.  
Meer info: zie http://natuuractief.blogspot.com/.  
 

Workshop digitale fotografie 
Op zaterdag 12 november geef ik een workshop over digitale fotografie, het werkproces voor opslag van 
fotobeelden en de beginselen van Lightroom worden toelicht.  
 
Het programma is globaal als volgt: 
� bespreking beeldmateriaal (maximaal 3 beelden per persoon) 
� camera-instellingen 
� werkproces in de digitale fotografie 
� Lightroom (modules bibliotheek en ontwikkelen) 
 
Benodigdheden: digitale camera, eigen laptop met Lightroom (eventueel zijn er enkele computers met 
Lightroom beschikbaar), evt. cardreader of USB-kabel tussen camera en PC. 
 
De workshop is op zaterdag 12 november 2011 van 10.00 u tot 16.00 u op een nog nader te bepalen 
locatie in (de omgeving van) Stokkum/Montferland. De kosten voor de workshop zijn  
€ 50,- per persoon inclusief koffie/thee en lunch. Aantal deelnemers minimaal 4, maximaal 6 personen. 
Door deze groepsgrootte is een intensieve en persoonlijke begeleiding van de fotografen mogelijk! 
 
Meld je voor 1 november 2011 per mail aan. Vol is vol. Bij over-inschrijving wordt een extra workshop 
op vrijdag 25 november 2011 ingelast.  
 

Kalender 2012 
De kalender ‘Mooi Montferland’ van 2012 is klaar! Deze kalender op  
A3-formaat en met hoogwaardig glossy papier bestaat uit een voorblad, 
12 maandfoto’s en een verzamelpagina. De foto’s zijn allemaal door mij 
gemaakt in de omgeving van Montferland. Iedere foto is gerelateerd aan 
de betreffende maand van het jaar. 
Kostprijs € 14,95 excl. verzendkosten. Een voorproefje van de kalender is 
te zien op mijn website www.fotoroosendaal.nl onder ‘producten’.  
 
Wilt u deze kalender via de website bestellen, dan kan dat. Maar woont u 
in de omgeving van Montferland, dan kunt u deze natuurlijk ook afhalen 
bij mij thuis. Er is ook een verkooppunt bij de receptie van camping 
Brockhausen (Eltenseweg 20, Stokkum). 
 



 

nieuwsbrief september 2011.doc 

 
 

 
 

Workshop avondfotografie (nieuw!)  
Ik wil jullie graag uitnodigen voor een workshop 
avondfotografie. De meesten zullen wel eens 
foto’s gemaakt hebben van een zonsondergang. 
In die eerste periode na een zonsondergang is er 
nog relatief veel restlicht van de zon. Dit licht 
neemt snel af, maar ook daarna kunnen er nog 
interessante foto’s gemaakt worden. Het licht 
komt dan van de maan, de sterren, 
straatverlichting, enzovoort. De natuurlijke 
lichtbronnen zijn meestal zwak en ver weg. De 
menselijke lichtbronnen kunnen veel sterker 
zijn, maar ook op afstand kan het strooilicht van 
een dorp of stad nog voor interessante 
verlichting zorgen. En hier wil ik met jullie mee 
aan de slag. 
 
De workshops avondfotografie zijn op woensdag 28 september 2011 en op maandag 3 oktober 
2011 van 19.00 u tot ca. 22.00 u op een nog nader te bepalen locatie in (de omgeving van) 
Stokkum/Montferland. De kosten voor de workshop zijn € 10,- per persoon. Aantal deelnemers maximaal 
6 personen. Aanmelden per mail voor 24 september 2011. 
Ga je mee, neem een statief, een zelfontspanner of afstandsbediening, een zaklantaarn of hoofdlampje, 
warme kleding (muts, handschoenen), veel geduld en stevige schoenen mee.  
 
 

 Wandeling herfstfotografie 
De herfst is de periode dat het jaar afscheid neemt van 
de zomerzon en zich voorbereidt op de komende 
winter. Met de herfst in aantocht komen de herfsttinten 
te voorschijn en laten de paddenstoelen zich meer zien.  
Deze fotowandeling zal vooral gericht zijn op 
macrofotografie. We gaan door de knieën en leggen de 
herfstjuweeltjes op de digitale sensor vast.  
 
De workshops herfstfotografie zijn op woensdag 19 
oktober en op vrijdag 21 oktober 2011 van 9.00 u 
tot ca. 11.00 u op een nog nader te bepalen locatie in 
(de omgeving van) Stokkum/Montferland. De kosten 
voor de workshop zijn € 7,50 per persoon. Aantal 
deelnemers maximaal 6 personen.  
Aanmelden per mail voor 15 oktober 2011. 

 
 

Tot slot 
Enkele dagen voor de wandeling of workshop ontvang je van mij een mail met nadere informatie, zoals de 
(start)locatie e.d. 
Als je vragen hebt, bel of mail me dan. Heb je speciale wensen, of heb je suggesties, geef deze dan aan. 
In overleg is er bij mij veel mogelijk. 
 
Met vriendelijke fotogroet, 
 
Ad van Roosendaal 
www.fotoroosendaal.nl  
E: avrfoto060@gmail.com 
M: 06-15283461 


