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De agenda: workshops en cursussen vóór en na de zomer 
In juni zijn er nog een aantal heel boeiende en gloednieuwe workshops te volgen. Een 

uitgebreide beschrijving van de diverse workshops vind je op pagina 2.  De workshops van 

augustus en september staan op pagina 3. De workshops in oktober, november en december 

worden beschreven op pagina 4. Het cursusaanbod voor de 2
e
 helft van 2011 staat op 

pagina 5.  De agenda in schema staat op pagina 6 van deze Nieuwsbrief. 

 

NIEUW Fantastische workshop in de Wieden/Weerribben! 
Bij zonsopgang met een pracht boot (De Otter) en geweldige schipper (Ferdinand), 

met een eigen groep door dit prachtige gebied, op zoek naar reeën, libelles, otters, 

ijsvogels en vele andere soorten (water)vogels. Achter elke bocht ligt weer een 

nieuw landschap dat je vast wilt leggen. Daarna: Purper Reigers, Lepelaars en 

andere vogels in de Auken en libelles, bloemen en vlinders fotograferen in de 

Kierse Wijde. Ga mee genieten met deze unieke workshop op 2
e
 Pinksterdag, 

maandag 13 juni 2011. Meer informatie staat op pagina 2. 
 

De Terugkomdag is gepland op zaterdag 20 augustus 2011. Dan hoop 

ik weer een groot aantal van jullie terug te zien om een dag te fotograferen, te 

“braaien”, veel foto’s te bekijken, tips te krijgen en ervaringen uit te wisselen. Deze 

dag is speciaal voor iedereen die één van de cursussen heeft gedaan, ongeacht 

“de jaargang”.  
 

Privélessen of een workshop met eigen gezelschap 
Is er een bepaald probleem waar je steeds weer tegen aanloopt? Je kunt alleen of 

met twee personen een paar uur les krijgen, waarbij die onderwerpen aan bod 

komen, die je zelf aangeeft. Een workshop met een eigen groep(je) volgen kan ook, 

op een locatie in overleg. Meer informatie op pagina 6 van deze Nieuwsbrief. 
 

Masterclass 
Ook het komende jaar zal er weer een Masterclass “Verhalend- en documentaire 

fotograferen” gestart worden. De eerste cursusdag is op 14 januari 2012. Negen 

zaterdagen op verschillende boeiende locaties in Nederland fotograferen. In een 

heel jaar één of twee documentaires maken, en elke cursusdag een beeldverhaal 

samen stellen. De data en  informatie staan op pagina 5 van deze  Nieuwsbrief. 

 

    NIEUWSBRIEF INIEUWSBRIEF INIEUWSBRIEF INIEUWSBRIEF IIIII----2011201120112011    

                                                                                                                                              Elspeet, 6 juni 2011 

Hallo allemaal, 
 

Wat een verschil met de lente van 2010!! In dat jaar was alles in de natuur laat: de eerste biggetjes, het 

nieuwe blad aan de bomen en de wilde bloemen. Dit jaar is bijna alles erg vroeg: je komt ook steeds weer 

voor verrassingen te staan! Er is nog steeds een groot tekort aan water op de Veluwe, net zoals op veel 

andere plekken in Nederland, maar gelukkig regent het af en toe flink en is alles toch weer fris en groen.  
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WORKSHOPS IN JUNI WORKSHOPS IN JUNI WORKSHOPS IN JUNI WORKSHOPS IN JUNI     
        
Zaterdag 11 juni:  Natuurfotografie op de landgoederen Oldenaller en Oud-Groevenbeek 

Wie cultuur wilt vastleggen in combinatie met prachtige natuur, kan deze dag volop genieten. 

Wilde bloemen, vlinders, libelles en twee prachtige landhuizen. Beide locaties zijn een inspirerende 

omgeving voor fotografen. Regelmatig word je op Oldenaller verrast door hazen en reeën. Er zijn 

nog  blauwe Reigers te vinden op de nesten en rond de kikkerpoel vind je bijna altijd libelles. 
 

Maandag 13  juni:   NIEUW! Varen, fotograferen en genieten in De Weerribben/De Wieden  
Vlak nadat de zon opgekomen is neemt schipper Ferdinand ons in zijn boot “De Otter” mee door 

dit adembenemend mooie  en zeer stille deel van het Nationale Park. Vele soorten (water) vogels, 

prachtige sferen, bloemen, libellen, waterjuffers, vlinders, reeën, en de ijsvogel en otter wordt in dit 

deel van de Wieden ook gespot. Daarna vogels fotograferen in De Auken (Lepelaars, Purper 

Reiger, e.a.) en landschappen, vogels, bloemen, libellen en vlinders in de Kierse Wijde. Een  

impressie van het varen die dag vind je hier. En een impressie van de Kierse Wijde vind je hier.  
De workshop naar de Wieden/Weerribben kost  95 euro p.p. (leden NM betalen 90 euro). Dit is 

inclusief de kosten voor de boot. Het maximum aantal deelnemers bij deze workshop is 10. 
 

Woensdag 22 juni: Wildfotografie in het Kroondomein (Asselt) en het Vliegend Hert 
Wildfotografie, landschap, macrofotografie. Een vroege workshop, omdat de kans op een 

ontmoeting met wilde zwijnen, herten en reeën in de vroegte van de ochtend het grootst is. 

Halverwege de dag gaan we naar het Aardhuis om het Vliegend Hert te zoeken en de inmiddels 

geboren hertenkalfjes en jonge wilde zwijntjes vast te leggen. Bij deze workshop moet de entree 

van het park á 5 euro nog apart betaald worden. 
 

Zaterdag 25 juni: Wildfotografie in het Vierhouter Bos en op Landgoed Noorderheide  
Deze vroege workshop vangt aan  in het wildrijke Vierhouter Bos. Via dit prachtige gebied gaan 

we naar het landgoed Noorderheide, waar Moeflons leven, naast wilde zwijnen, reeën, herten en 

vele soorten bijzondere vogels. Op de heide worden veel soorten vlinders gezien, en bij het ven 

leven libellen en waterjuffers. Voor deze workshop wordt een redelijke conditie gevraagd. 
 

Maandag 27 juni:  Fotograferen in de Heihoef, “de Parel van de Veluwe” 
Eén dag per jaar mag er een groep fotografen met mij mee naar een gedeelte van Landgoed 

Oldenaller, dat normaal gesproken gesloten is voor het publiek, Heihoef. Het is een ongelofelijk 

mooie plek om te fotograferen: twee soorten orchissen, veenpluis, blauw Gentiaanklokje, 

Wolfsklauw en vele andere wilde bloemen. Insecten, vlinders, roofvogels, reeën en een prachtig 

landschap. Kortom: een unieke kans op een heerlijke dag in een fantastische omgeving. 

 

--------------------------------------------------------- 

 

Kosten: Een workshop kost 70 euro, leden Natuurmonumenten betalen 65 euro. Dit is 

inclusief  koffie/thee (gedurende de hele dag) met iets erbij, lunch en workshopmap. Een geheel 

verzorgde dag dus. Een enkele workshop is duurder in verband met bijkomende kosten, 

zoals boothuur of entree. Dit staat bij de betreffende workshop aangegeven. Aantal 

deelnemers is min. 4 en max. 8 (tenzij anders aangegeven). 
 

Aanmelden voor cursussen/workshops: yvdm@yvonnevandermey.nl  
 

Mocht je binnen 2 dagen geen reactie van mij hebben gehad, dan is er mogelijk iets 

misgegaan met de mail. Bel me in dat geval even op telefoon 0577-491343. 
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            WORKSHOPS WORKSHOPS WORKSHOPS WORKSHOPS AUGUSTUS &AUGUSTUS &AUGUSTUS &AUGUSTUS &    SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    
 

Woensdag 17 augustus: Workshop bloeiende heide en stille vennetjes 
De paarsblauwe massa heidebloemetjes is ieder jaar weer een spectaculair gezicht en meer dan waard 

om te fotograferen. Daarnaast gaan we nog rondom enkele vennetjes op zoek naar  vlinders, libellen en 

ander moois om te fotograferen. Dus voor liefhebbers van landschappen, kleur en macro is dit een 

geweldige workshop. Start vanuit het atelier in Elspeet. 
 

Zaterdag 20 augustus:  Jaarlijkse Terugkomdag voor cursisten!  
Fotograferen op een mooie locatie, een Afrikaanse braai en heel veel foto’s bekijken en bespreken. 

Alleen voor diegenen die dit jaar of één van de voorgaande jaren, een cursus bij mij hebben gevolgd. 

Kosten voor deze dag zijn 50 euro (zowel leden als niet-leden van NM), incl. koffie/thee/fris en braai. 

Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan deze speciale dag . 

 

Zondag 28 augustus: Nazomeren op ‘t Hulshorster zand & de 1
e
  paddenstoelen! 

Het stuifzand, een locatie die altijd geweldig is om te fotograferen. Inmiddels zullen dan de eerste 

paddenstoelen en prachtige korstmossen te vinden zijn. Het is ook een ideale plek om vergezichten te 

fotograferen en je creativiteit helemaal uit te leven. Leef je uit in het “vijfde seizoen”. 
 

Woensdag 31 augustus: “Nazomeren in het bos van de Dansende Bomen” 
Het Speulderbos straalt altijd al iets mystieks uit, maar in de herfst wordt dat gevoel nog versterkt door 

de vele paddenstoelen die je er vind. Met een beetje geluk is er mist in de ochtend. 
 

Woensdag 7 september: Workshop “herfst rondom de Hierdense Beek” 
Het is het hele jaar rond geweldig om rondom de Hierdense Beek te fotograferen, maar in de herfst, met 

de overvloed aan (bijzondere) paddenstoelen, is het echt een feest! 
 

Zaterdag 10 september: De Wieden/Weerribben in herfstsfeer en paddenstoelen  
Varen in de ochtend, tussen het goudgele riet, speuren naar (water) vogels, reeën en ander moois. De 

rest van de dag struinen in het Voorsterbos, zoeken naar een schat aan paddenstoelen. 
 

Maandag 12 september: Wildfotografie in het Kroondomein waar Wilhelmina 

schilderde en de herten roepen. Half september sluit het Kroondomein de hekken voor alle 

bezoekers. De laatste mogelijkheid om in dat unieke gebied op zoek te gaan naar het bronstige edelhert 

en ander wild. Uiteraard word de beginnende herfst sfeer “meegenomen”. 
 

Woensdag 14 september: Wildfotografie Asselse Hei & bronst in het Aardhuis. 
Dit deel van het Kroondomein sluit ook half september de hekken. Er zijn vele soorten paddenstoelen, 

prachtige herfstsferen én veel wild. Vanaf het uitkijkpunt een bronstroedel volgen, een ontmoeting met 

een zwarte reebok zijn dingen die zomaar kunnen gebeuren. Er wordt ’s middags vanuit de fotohut in 

het Aardhuis gewerkt met de edelherten en damherten. 
 

Woensdag 21 september: Edelherten bronst en paddenstoelen in het Aardhuis 
Ook in het wildpark zijn de edelherten in strijd om de gunsten van de dames. Elk jaar is er in deze tijd 

ook een schat aan paddenstoelen te vinden. De wilde zwijnen en herten geven een zeer goede 

mogelijkheid om het fotograferen van wild in de praktijk te trainen.  
 

Zondag 25 september:    Workshop “Ontwakend Bos”, een vroege workshop 
Bij zonsopkomst in het bos zijn, in de periode van de edelhertenbronst. Juist in deze tijd is de kans op 

ochtendmist groot. Er zijn dan al veel paddenstoelen en het blad begint te verkleuren.  

 

Woensdag 28 september:  Workshop “Ontwakend Bos” een vroege workshop 
Bij zonsopkomst in het bos zijn, in de periode van de edelhertenbronst. Juist in deze tijd is de kans op 

ochtendmist groot. Er zijn dan al veel paddenstoelen en het blad begint te verkleuren.  
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WORKSHOPS OKTOBER &WORKSHOPS OKTOBER &WORKSHOPS OKTOBER &WORKSHOPS OKTOBER &    NOVEMBER 2NOVEMBER 2NOVEMBER 2NOVEMBER 2011011011011    
Zondag 2 oktober: “Ontwakend Bos”,  workshop fotografie in de bronsttijd 
Bij zonsopkomst in het bos zijn, in de periode van de edelhertenbronst. Juist in deze tijd is de kans op 

ochtendmist groot. Er zijn dan al veel paddenstoelen en het blad begint te verkleuren.  
 

Woensdag 5 oktober: Genieten van de herfst  in ‘t bos van de Dansende Bomen 
Geheimzinnige en uitbundig gevormde beukenbomen, een verdwenen klooster, prachtige 

paddenstoelen. Het Speulderbos straalt altijd al iets mystieks uit, maar in de herfst wordt dat gevoel 

nog  versterkt door de vele paddenstoelen die je er vind. Met een beetje geluk is er mist in de ochtend. 
 

Zaterdag 15 oktober: Herfst op landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek 
Op zoek naar het Sparrenveertje en Biefstukzwam op Landgoed Oud-Groevenbeek, en de 

schitterende kleuren die weerspiegeld worden in het water rondom het Landhuis op Landgoed 

Oldenaller. 

Zondag 16 oktober:  Paddenstoelen en herfstsferen in de Leuvenumse Bossen 
Voor liefhebbers van paddenstoelen en de typische herfstsfeer, een echte aanrader. Dit prachtige bos 

gebied heeft altijd weer verrassingen in petto.  

 

Woensdag 19 oktober:  Herfst rondom de Hierdense Beek 
De omgeving rondom de Hierdense Beek is zeker in de herfst prachtig door het verkleurde blad aan 

de bomen en op de grond, en de vele soorten paddenstoelen die hier te vinden zijn.  
 

Woensdag 26  oktober: Het Vogeleiland & struinen naar paddenstoelen!!!  
Een UNIEKE workshop voor liefhebbers van vogels en paddenstoelen. Met een boswachter van 

Natuurmonumenten varen we in de ochtend naar het (normaal voor het publiek afgesloten) 

Vogeleiland in het Zwarte Meer. In de middag gaan we struinen in het Paddenstoelenbos, op zoek 

naar de mooiste exemplaren hoeven we ons op deze locatie van de paden niets aan te trekken. Het 

max. aantal deelnemers aan deze workshop is 10. Aanvang boottocht 08.00 uur vanaf Kraggenburg. 

(De kosten zijn voor 80 euro voor leden van Natuurmonumenten en 85 euro voor niet-leden). 
 

Woensdag 9 november: Dwalen door een herfstbos  
We lopen het hek uit, en zien wel waar onze voeten ons brengen, en vooral wat voor 

moois er voor de lens wil komen. 
 

Zaterdag 12 november: Dwalen door het bos van de Dansende Bomen 
Juist als de beukenbomen het blad hebben laten vallen, zijn de mysterieuze vormen van de bomen in 

het Speulderbos goed zichtbaar. Het blad op de grond geeft de prachtige rode gloed en de zwarte 

silhouetten van de typisch gedraaide bomen, doen de rest. Uiteraard hoort een bezoekje aan het Solse 

Gat bij deze workshop, met de twee versies van het verhaal over het ontstaan van dit watergat. Met 

een beetje geluk is er mist in de ochtend om de sfeer compleet te maken. 

                         ==================================== 

WORKSHOPS IN DECEMBER WORKSHOPS IN DECEMBER WORKSHOPS IN DECEMBER WORKSHOPS IN DECEMBER (ONDER VOORBEHOUD)(ONDER VOORBEHOUD)(ONDER VOORBEHOUD)(ONDER VOORBEHOUD)    

Zondag 4 december: “opfrisdag” belichting en andere technische zaken 

Voor deelnemers die  één van de cursussen hebben gevolgd, en die toch nog weer even de kennis 

over de belichting en andere technische zaken willen opfrissen. Theorie in de ochtend en praktijk in 

de middag. Vooraf kun je een vraag insturen zodat dit onderwerp behandeld wordt.  
 

Zaterdag 17 december: Wintersfeer in de Wieden/Weerribben (onder voorbehoud) 

In de winter heeft dit unieke gebied een totaal andere uitstraling, maar de dieren zijn er nog steeds. 
 

Zaterdag 24 december: Training actie – vogelfotografie aan de kust 
Het fotograferen van een vogel in vlucht is heel erg moeilijk en vergt veel training. Meeuwen zijn 

hiervoor ideale fotomodellen. Leer de vliegpatronen en snelheid inschatten. 
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CURSUSAANBOD NAJAAR 20CURSUSAANBOD NAJAAR 20CURSUSAANBOD NAJAAR 20CURSUSAANBOD NAJAAR 2011111111    
    

Basiscursus Natuurfotografie:   Deze geweldige cursus is voor zowel beginnende als iets 

gevorderde fotografen bedoeld. Alle theorie wordt in de praktijk geoefend totdat iedereen het in de 

vingers heeft. Aan het einde van de cursus heb je met elke knop op de camera gewerkt, kun je 

zelfstandig met de  belichting werken en heb je veel bijgeleerd over compositie, perspectief en goede 

achtergronden. Je hebt geleerd om zelf problemen in het veld op te lossen 

Data: 4 zaterdagen 27 augustus, 3 en 17 september  en 1 oktober 2011 

          4 woensdagen 2, 16 en 30 november en 14 december 2011 
(Kosten: 280 euro -  leden Natuurmonument betalen 260 euro, incl. lunches en cursusmateriaal) 
 

Cursussen voor gevorderde fotografen: 
 

Macro- en Close-up fotografie, “Een wereld in een wereld”.  Het is ongelofelijk wat er op een 

vierkante meter te vinden is aan foto onderwerpen. Bloemen, paddenstoelen, mossen, insecten, 

vlinders en alledaagse zaken worden heel speciaal in macro. Een zeer verslavende discipline van 

natuurfotografie. Een driedaagse, intensieve en inspirerende cursus. Minimaal benodigde apparatuur: 

macro- en teleobjectief, statief, reflectiescherm(pje) en draadontspanner/afstandbediening. 

Op drie zaterdagen 8 en 29 oktober en 26 november 2011   
(Kosten 205 euro – NM leden 185 euro, incl. lunches en cursusmateriaal) 
 

“Compositie, Licht en Creativiteit” Deze 2-daagse cursus behandelt een aantal zeer 

belangrijke onderwerpen in fotografie. De compositie, het ontwikkelen van een gevoel voor 

creativiteit en goed gebruik maken van het licht worden tijdens deze cursus uitgelegd en getraind. 

De theorie van de ochtend, en ’s middags in de praktijk gebracht. Er wordt veel met opdrachten 

gewerkt, die op de cursus worden uitgevoerd, met als doel je creativiteit te prikkelen. 

2 zaterdagen 19 november en 3 december 2011  (Kosten 140 euro -  NM leden 130 euro). 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

MASTERCLASS 2012MASTERCLASS 2012MASTERCLASS 2012MASTERCLASS 2012    

“DOCUMENTAIRE“DOCUMENTAIRE“DOCUMENTAIRE“DOCUMENTAIRE----    EN VERHALEND FOTOGRAFEREN”EN VERHALEND FOTOGRAFEREN”EN VERHALEND FOTOGRAFEREN”EN VERHALEND FOTOGRAFEREN”    
Een unieke cursus, die een heel jaar duurt. Gedurende 9 cursusdagen worden vrijwel alle disciplines 

van natuurfotografie getraind, op zeven verschillende, boeiende locaties, door heel Nederland. 

Wildfotografie, vogelfotografie, landschapsfotografie, macrofotografie (bloemen, paddenstoelen, 

insecten) en close-ups: alles komt aan bod. Tijdens elk van de cursusdagen wordt er een beeldverhaal 

gemaakt door elke cursist, aan de hand van een opgegeven thema. Daarnaast maakt iedere cursist een 

documentaire van een, door hem/haar zelf gekozen onderwerp, door het hele jaar heen.  Aan het einde 

van het cursusjaar worden alle documentaires geëxposeerd.  
 

Wat wordt er van je verwacht:  Naast een goede kennis van de eigen apparatuur en de techniek van 

het fotograferen in alle voorkomende disciplines, wordt er van de cursisten gevraagd: heel veel 

enthousiasme en inzet, brede interesse in alle disciplines van natuurfotografie, de wens om in steeds 

wisselende gebieden te werken, een soepele opstelling (natuurfotografie betekent ook: heel vroeg 

opstaan, een eind rijden,  niet al te moeilijk doen over vuil, nattigheid en weersomstandigheden), goed 

ontwikkeld gevoel voor humor en geen competitie drang t.a.v.  je medecursisten. Er wordt zowel 

alleen gewerkt als in groepsverband. Maximale aantal deelnemers is 8. 
 

Benodigde apparatuur:  Deze cursus vraagt nogal wat aan apparatuur, omdat alle disciplines aan bod 

komen. Dus: een behoorlijke telelens, macro-uitrusting, groothoek/standaardlens  en statief zijn nodig. 

Daarnaast wordt er onder alle omstandigheden gewerkt, dus zullen de cursisten in de natte/koude 

periode zowel de apparatuur als zichzelf moeten beschermen tegen de elementen.   
 

De kosten zijn 755 euro voor leden van Natuurmonumenten, en 795 euro voor niet-leden (het  bedrag mag 

evt. in twee termijnen  betaald worden). Dit is inclusief koffie/thee/lunch op alle cursusdagen, en alle directe 

kosten van de cursus (boot, gids e.d.). Brandstof, kosten voor expositie, jaarboek e.d. zijn niet 

inbegrepen. Er wordt van elke Masterclass een jaarboek gemaakt. Op een aantal locaties kan er 

eventueel gezamenlijk overnacht worden. Ook deze kosten zijn niet inbegrepen.  
 

Geplande data (er kunnen nog data gewijzigd worden) zijn op 9 zaterdagen in 2012: 

14 januari, 25 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 8 september, 20 oktober en op 8 
december 2012 sluiten we een prachtig jaar af met de presentatie van de documentaires.  
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Workshops juni tot en met december 2011 in schema 
 

    

Cursussen augustus tot en met december 2011 
 

18 december 2010 tot en met 

10 december 2011                

Masterclass “Documentaire fotografie en Verhalend 

fotograferen” (gevorderde fotografen)  VOL                                               

14 januari, 25 februari, 24 maart, 

21 april, 19 mei,  16 juni, 8 september, 

20 oktober en 8 december 2012 

Masterclass “Documentaire fotografie en verhalend 

fotograferen 2012”, 9 cursusdagen, op 7 locaties door heel 

Nederland heen. Voor gevorderde fotografen. 

27 augustus, 3 & 17 september , 1 oktober Basiscursus natuurfotografie III, 4  zaterdagen           

8 en 29 oktober en 26 november  Cursus Macro en Close-up III,  3  zaterdagen               

2, 16 en 30 november en 14 december  Basiscursus VI, vier woensdagen 

19  november en 3 december Cursus Compositie en Licht III,  2 zaterdagen           
 

 

 

 
 
 

 

Zaterdag 11 juni 

Ma. 13 juni (2
e
 Pinksterdag) 

Woensdag 22 juni 

Zaterdag 25 juni 

Maandag 27 juni 

Macrofotografie op Landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek  

NIEUW! Boottocht door de Wieden, macro en vogelfotografie!    (vroeg) 

Asselse Heide en het Aardhuis: Het Vliegend Hert en ander wild  (vroeg) 

Landgoed Noorderheide/Vierhouterbos: wild- en macrofotografie (vroeg) 

Macrofotografie op Heihoef (gesloten deel van Oldenaller)                             

Woensdag 17 augustus 

Zaterdag 20 augustus 

Zondag 28 augustus 

Woensdag 31 augustus 

Workshop “Bloeiende heide en stille vennetjes” 

TERUGKOMDAG VOOR CURSISTEN! 
Het “vijfde seizoen” op de zandverstuiving Het Hulshorster Zand 

De dansende bomen en de eerste paddenstoelen in het Speulderbos 

Zondag 4 september  

Woensdag 7 september 

Zaterdag 10 september 

Maandag 12 september 

Woensdag 14 september 

Woensdag 21 september 

Zondag 25 september 

Woensdag 28 september 

Nazomer en de eerste paddenstoelen in de Leuvenumse Bossen  

Nazomeren en de eerste paddenstoelen rondom de Hierdense Beek 

NIEUW! De Wieden aan het einde van de zomer & De Kierse Wijde 

Wildfotografie in het Kroondomein “waar Wilhelmina schilderde” 

Wildfotografie op de Asselse Heide en in wildpark Het Aardhuis  

Wildfotografie en veel paddenstoelen in wildpark Het Aardhuis 

Workshop “Ontwakend Bos”, bronsttijd van het edelhert 

Workshop “Ontwakend Bos”, bronsttijd van het edelhert 

Zondag 2 oktober   

Woensdag 5 oktober 

Zaterdag 15 oktober 

Zondag 16 oktober 

Woensdag 19 oktober 

Woensdag 26 oktober 

Workshop “Ontwakend Bos”, bronsttijd van het edelhert 

Herfstsfeer in het bos van de Dansende Bomen, het Speulderbos 

Herfst sfeer op landgoed Oldenaller en Oud-Groevenbeek 

Macro workshop Paddenstoelen en ander moois in de Leuvenumse Bossen 

Herfst rondom de Hierdense Beek  

Het Vogeleiland (boottocht) en struinen naar paddenstoelen! 

Woensdag 9 november  

Zaterdag 12 november 

Dwalend door een schitterend  herfstig bos! 

Vier de komst van de herfst! Sferen en misschien mist in het Speulder Bos 

Zondag 4 december 

Zaterdag 17 december 

Zaterdag 24 december 

NIEUW! Opfrisdag Belichting en andere technieken  

NIEUW! Workshop “Wintersfeer in de Wieden (onder voorbehoud) 

NIEUW! Training actie fotografie (o.a. panning) “Vogels aan de kust”  
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GOED OM TE WETEN:GOED OM TE WETEN:GOED OM TE WETEN:GOED OM TE WETEN:    
 

Korting voor leden van Natuurmonumenten: 
Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op de workshops en cursussen. 

Ook bij workshops op  locaties die  niet aan Natuurmonumenten toebehoren.  Die korting geldt 

ook voor mensen die pas lid worden bij inschrijving. De geldige lidmaatschapspas op naam moet 

getoond worden.  
 

Minimum aantal deelnemers: 
Een cursus/workshop vindt doorgang bij vier of meer deelnemers. 
 

Annulering: 
Je kunt een cursus of workshop tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos 

verplaatsen naar een andere, nog beschikbare datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken - en 

langer dan twee weken - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij 

verplaatsing binnen twee weken voor deze datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd. 
 

Workshop met een eigen gezelschap 
Er zijn ook mogelijkheden om met een eigen groep een workshop te houden, op een locatie in 

overleg. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

  

Privéles: 
Eén bepaald probleem oplossen of trainen, van een bepaald onderdeel meer te weten komen? Dan 

is een aantal uren één-op-één les de oplossing. De kosten zijn 85 euro per uur (incl. B.T.W., en 

excl. eventuele reiskosten), minimaal twee lesuren. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden 

via yvdm@yvonnevandermey.nl 
  

Cadeaubon 
Regelmatig wordt een workshop of cursus als cadeau gegeven, en speciaal daarvoor is er een 

cadeaubon, zodat de gever iets tastbaars kan geven. De extra kosten voor deze cadeaubon zijn 

2,50 euro. De cadeaubon is een jaar geldig. Degene die de cadeaubon ontvangen heeft kan zelf 

een workshop naar keuze reserveren. Een origineel cadeau voor natuurliefhebbers die ook van 

fotograferen houden. De cadeaubon kan via yvdm@yvonnevandermey.nl besteld worden 

 
 

Ik wens iedereen een geweldige zomer toe, in of buiten Nederland, met veel mooi weer en 

regelmatig een buitje regen, en vooral wens ik jullie veel inspiratie  en mooie fotomomenten toe! 
 

Met een hartelijke groet, 
 

Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Schapendrift 170 

8075 BA Elspeet 

Tel. 0577-491343 

Website:  www.yvonnevandermey.nl 
 

 

De inhoud van deze nieuwsbrief is beschermd door het auteursrecht en geen enkel onderdeel/afbeelding mag 

gebruikt worden tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend. 
 

 


