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Nieuwsbrief maart 2012 
 
 
 
Het voorjaar komt er aan. Tijd om het stof uit de kleren te kloppen en de frisse lentelucht op te 
snuiven. En dat doe ik graag met jullie. Ik heb een aantal wandelingen in de planning. 
Verder wil ik jullie uitnodigen om een kijkje te nemen bij de foto-expositie bij ’t Peeske (Beek) en 
heb ik een buitenpresentatie in de planning. 
 
 
Fotowandeling voorjaarsflora 
10 april 2012, Byvanck (9.00 u vertrek parkeerplaats De Barrière aan de Arnhemseweg 19 Beek, 
einde ca. 11.00 u). Wilt u mee, graag vooraf aanmelden. Dit in verband met de groepsgrootte. 

 
 
Het thema van deze wandeling is 
voorjaarsflora. Het voorjaar is de 
periode van nieuw leven. Planten 
ontluiken. Knoppen botten uit.  
Voor de voorjaarsflora 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 kosten voor de workshop zijn 
€ 7,50 per persoon. Aantal 
deelnemers maximaal 8 
personen.  
 

 
 
 

Avondwandeling voorjaar 
1 mei 2012, Millingerwaard (vertrek 19.00 u vanaf parkeerplaats aan de Botsestraat-Heerbaan 
(N840) tussen Nieuw Millingen en Kekerdom, gepland einde ca. 22.00 u). Wilt u mee, graag 
vooraf aanmelden. Dit in verband met de groepsgrootte. 
 
Het thema van deze avond is avondsfeer aan het water. Bij windstil weer zijn rond deze tijd de 
rugstreeppadden actief. Wellicht horen en zien we deze padden. Bij helder weer kunnen we ook 
nog gebruik maken van het maanlicht. Het is dan (bijna) volle maan. 
  
Oude broek met een (oude)regenbroek erover heen is best handig. Een schone set kleding kan 
praktisch zijn. Neem tevens een statief, een draadontspanner of afstandsbediening, een 
zaklantaarn of hoofdlampje, warme kleding (muts, handschoenen), veel geduld en stevige 
schoenen mee. 
 
De kosten voor de workshop zijn € 10,00 per persoon. Aantal deelnemers maximaal 8 personen.  
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Fotowandeling Bergherbos 

3 mei 2012, Byvanck (9.00 u verzamelen camping 
Brockhausen, Eltenseweg 20 Stokkum, einde ca. 
11.00 u). Wilt u mee, graag vooraf aanmelden.  
Dit in verband met de groepsgrootte. 
 
Bij geschikt weer ben ik van plan om met jullie 
naar het stuifzandgebied te gaan. Je zult er 
versteld van staan, welke onderwerpen zich hier 
kunnen aandienen. Laat u verrassen.  
 
De kosten voor de workshop zijn € 7,50 per 
persoon. Aantal deelnemers maximaal 8 personen.  
 
Foto-expositie 
Inmiddels hebben Marga Thomassen en ondergetekende een foto-expositie met het thema bij 
uitspanning ’t Peeske in Beek hangen. In samenwerking met Natuurmonumenten (beheerseenheid 
Bergherbos) verzorgen we hier een wisselexpositie. De foto’s zijn afgedrukt op fijnmazig canvas.   
Voor het eerste jaar is het thema ‘de seizoenen’ vastgesteld. Op dit moment hangt hier de 
expositie ‘Voorjaar in het Bergherbos’. De geëxposeerde foto’s zijn tevens te koop. 
 
De expositie is te zien in het witte aangrenzende gebouwtje bij uitspanning ’t Peeske aan de 
Peeskesweg 12 in Beek. Kom gerust kijken! 
 
Fotowedstrijd Stichting Montferland Cultuurfonds 

Van deze stichting heb ik inmiddels een uitnodiging gekregen om de prijsuitreiking bij te wonen. 
Ik behoor dus tot de 15 genomineerden. De prijsuitreiking is op 11 april in Huis Bergh. De vraag is 
nu: welke foto is genomineerd? Ik ben benieuwd naar de andere genomineerde foto’s. Eén ervan 
is in ieder geval van mijn fotomaatje Marga Thomassen. 
Stichting Montferland Cultuurfonds wil de prijswinnende foto’s afdrukken op grote doeken en in 
het landschap presenteren. Het fijne weet ik er nog niet van, maar ik ben zeer benieuwd. 
 
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. De voorlopig vastgestelde datum is op 
zaterdag 7 april 2012 (Paaszaterdag), aanvang 21.00 u. 
Hopelijk werkt het weer mee. Pas op het laatste moment kan ik beslissen of deze activiteit 
doorgaat. Houdt daarom mijn website en de website van camping Brockhausen te zijner tijd in de 
gaten.  
 
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is wenselijk. Koffie en thee is ter plaatse te koop. 
 
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 


