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Nieuwsbrief januari 2012 

 
Allereerst wens ik jullie een fantastisch 2012 toe met veel fotogenieke momenten en belevenissen. 
In deze nieuwsbrief wil ik graag jullie aandacht vragen voor een aantal ontwikkelingen, zoals 
workshops, een foto-expositie en nieuwe fotowandelingen. 
 
Wedstrijd Stichting Montferland Cultuurfonds 

Tot 1 februari 2012 is het mogelijk om beeldmateriaal voor deze fotowedstrijd in te sturen. 
Thema is “Montferland … het landschap”. Inschrijfgeld 10 euro per foto, maximaal 2 foto’s per 
deelnemer.  
Het geld komt ten goede aan “Bergh in het Zadel”, een stichting die kankerpatiënten ondersteunt. 
Het mes snijdt aan twee kanten. Er zijn mooie prijzen beschikbaar. Verder zullen de winnende 
foto’s later op doeken in het landschap worden gepresenteerd. Het lijkt me toch een uitdaging 
voor iedere fotograaf. Voor meer informatie zie: www.montferlandcultuurfonds.nl 
 
Kalender  

De kalender ‘Mooi Montferland’ van 2012 is uitverkocht! De volgende jaarkalender is al in 
voorbereiding. Hopelijk kan ik jullie daarover de volgende keer meer over vertellen en wordt je de 
nieuwe eigenaar. 
De kalender zal ook bij de receptie van camping Brockhausen (Eltenseweg 20, Stokkum) te koop 
worden aangeboden (zie www.Brockhausen.nl). 
 
Expositie 
Het ligt in de planning om begin maart 2012 samen met Marga Thomassen een foto-expositie bij 
uitspanning ’t Peeske in Beek neer te hangen. In samenwerking met Natuurmonumenten 
(beheerseenheid Bergherbos) verzorgen we hier een wisselexpositie. Voor het eerste jaar is het 
thema ‘de seizoenen’ vastgesteld.  
Er zijn plannen om de opening van de eerste expositie een speciaal tintje te geven. Informatie 
volgt. 
 
Wandeling voorjaar 

Het voorjaar is de periode van nieuw leven. Planten ontluiken. Knoppen botten uit. Padden en 
kikkers ontwaken. Vooral op een miezerige avond met gunstige temperaturen trekken her en der 
amfibieën naar hun geboorteplas: de paddentrek. Opletten dus.  

 
Voor amfibieën gaan we door de 
knieën. We leggen de juweeltjes op 
de digitale sensor vast. Oude broek 
met een (oude)regenbroek erover 
heen is best handig.   
De workshops voorjaarslicht zijn op 
een nog nader te bepalen locatie in 
(de omgeving van) Montferland.  
De kosten voor de workshop zijn  
€ 7,50 per persoon. Aantal 
deelnemers maximaal 6 personen.  
 
Verder zijn er nog plannen voor 
langere wandelingen aan de Rijn.  
 
Eén en ander hangt af van hoe het 
voorjaar zich ontwikkelt. 
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Workshop avondfotografie  
Ik wil jullie graag uitnodigen voor 
een workshop avondfotografie.  
De meesten van jullie 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 opnieuw met jullie mee aan de slag. 
 
De workshops avondfotografie zijn op een nog nader te bepalen locatie. De kosten voor de 
workshop zijn € 10,- per persoon. Aantal deelnemers maximaal 6 personen.  
Ga je mee, neem een statief, een draadontspanner of afstandsbediening, een zaklantaarn of 
hoofdlampje, warme kleding (muts, handschoenen), veel geduld en stevige schoenen mee.  
 
Buitenpresentatie 

Ook dit jaar wil ik weer in de open lucht op een mooie voorjaars- of nazomeravond(en) een 
presentatie geven op camping Brockhausen in Stokkum. Hopelijk werkt het weer mee. Deze 
activiteit kan ik op het laatste moment inplannen. Houdt daarom mijn website en de website van 
camping Brockhausen te zijner tijd in de gaten. Een mailing stuur ik vooraf rond.  
 
Tot slot 

Wil je voor (korte termijn-) aankondigingen op de mailinglijst geplaatst worden, stuur me dan een 
mail. Als je vragen of suggesties hebt, bel of mail me dan. In overleg is er bij mij veel mogelijk. 
 
 
 
 
Met vriendelijke fotogroet, 
 
 
Ad van Roosendaal 
www.fotoroosendaal.nl  
E: avrfoto060@gmail.com 
M: 06-15283461 
 


