
Yvonne van der Mey Wildlife Photography 

Nieuwsbrief 3/2016 
  Elspeet, 7 september 2016 

Hallo allemaal,                                      

De nazomer is aangebroken, met droog en warm weer en op zijn tijd een bui waardoor de 
paddenstoelen de grons uitschieten. Een heerlijke tijd om te fotograferen. Er staan weer zoveel 
mooie en leuke dingen op het programma: o.a. supermooie reis naar Zuid-Afrika in mei 2017, 
bronstnachten ( in een hut in een rustgebied tijdens de bronst), wildfotografie vanuit ‘n 
fotohut, verdiepingscursus/Masterclass Landschapsfotografie, ‘n fantastisch foto-weekend in 
Winterswijk en Duitsland en data van de cursussen/workshops voor het najaar zijn bekend!  

                     IN VOGELVLUCHT    ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ IN VOGELVLUCHT 

Boeiend foto-weekend naar Winterswijk: 04 t/m 07 november 2016. Boeiend programma in 
Schitterende omgeving! Wildfotografie, landschapsfotografie en veel macrofotografie. De 
liefhebbers kunnen aan de slag met creatieve opdrachten Zie pag. 2 Nieuwsbrief  
                                                       ++++++++++++++++++++++ 
Fantastische fotoreis naar Zuid-Afrika,  6 mei t/m 20 mei 2017. Nog 3 plaatsen vrij!! 
Een reis, zoals ik ‘m zelf zou willen maken! O.a. ‘n nacht in een fotohut bij een drinkplaats,  
aantal dagen op de grens met Mozambique nabij een regenwoud en meer! Pag. 2 Nieuwsbrief 
                                                       ++++++++++++++++++++++ 
Speciale workshops in de Leuvenumse bossen, inclusief wildfotografie vanuit ‘n fotohut!! 
Workshops met verschillende thema’s die ofwel beginnen of eindigen met een aantal uren 
fotohut in rustgebied bij wildweide of drinkplaats tijdens de bronst. Zie pag. 4 Nieuwsbrief 
                                                             ++++++++++++++++++++++ 
Exclusieve bronstbeleving: van middag tot ochtend in fotohut bij wildweide in rustgebied! 
Op 25-26 september en op 2-3 oktober 2016. Max. 4 deelnemers. Zie pag. 4 Nieuwsbrief                                                           
                                                       ++++++++++++++++++++++ 
“Gouwe Ouwen”, een aantal bekende workshops zijn gebleven: Wildfotografie bronst Aardhuis 
(20 september), Magische sferen in Dansende Bomenbos (12-10), Herfstsfeer en paddo’s 
rondom de Hierdense Beek (26-10), Damhertenbronst & vossen in AWD (22-10) training 
vogelfotografie (27-11) werken met RAW (17-12)                                              Zie pag. 4 & 5 Nieuwsbrief 

                                                       ++++++++++++++++++++++ 
Cursus Macro- en close-upfotografie, ontdek een wereld in een wereld! Een fotodiscipline die 
nooit verveelt! Zaterdag 10 september, 8 en 29 oktober 2016 (gevorderd).        Pag. 3 Nieuwsbrief 

Cursus Compositie, Creativiteit en Licht: drie zeer belangrijke en boeiende onderdelen van 
fotografie. Twee zaterdagen, op 12 en 26 november 2016 (gevorderd)              Pag. 3 Nieuwsbrief 

Verdiepingscursus Landschapsfotografie: “Als je door de bomen het bos niet meer ziet”  
op drie totaal verschillende locaties de fijne kneepjes van deze fotodiscipline leren. Drie 
zaterdagen: 15 oktober, 12 november en 3 december 2016                                  Pag. 3 Nieuwsbrief 

Basiscursus Natuurfotografie 2017, ‘n topper die blijft! Als je echt goed wilt leren fotograferen! 
Omdat er al zoveel belangstelling voor de volgende cursus is, zijn de data voor de 1e cursus in 
2017 al ingevuld: zaterdag 14 en 28 januari, 11 februari en 4 maart 2017 ! Pag. 3 Nieuwsbrief 
 

 

 

 



Yvonne van der Mey Wildlife Photography 
Foto-weekend Winterswijk: vrij. 4 november t/m maand. 7 november 
Een boeiend fotoweekend in schitterende omgeving! Wildfotografie: ’n hele dag 
Europees wild fotograferen (o.a. wolf, lynx, otter) in natuurlijke omgeving, prachtig 
landschap waar veel reeën en o.a. ijsvogels gezien worden, heerlijke herfstsferen 
langs een mooie beek met oude watermolen, veel macrofotografie (paddenstoelen 
en wat we verder nog tegenkomen). Voor de deelnemers die het leuk vinden zullen 
we met opdrachten aan het werk gaan met nadruk op het “creatieve oog van de 
fotograaf”. Kortom: we zullen weer tijd te kort komen!   

Door de intensieve aandacht worden terugkerende problemen opgelost en leer je 
heel snel nieuwe vaardigheden aan. Oergezellig en een boost voor je fotografische 
kennis en vaardigheden. ’s Avond worden de foto ’s van die dag besproken. We 
verblijven in een prachtige oude boerderij middenin natuurgebied buiten 
Winterswijk, op basis van comfortabele 2-persoonskamers.  
Kosten: 295 euro p.p. voor leden Natuurmonumenten en 315 euro voor niet-leden. 
Prijs is inclusief: accommodatie, 3x ontbijt, 2x lunch en 3x diner, koffie/thee, 
fotobegeleiding en entree wildpark. Min. 4 en max. 8 deelnemers!  
 

Fantastische fotoreis naar Zuid-Afrika: 6 mei t/m 20 mei 2017!!! 
De lat ligt hoog: dit is een fotoreis zoals ik ‘m zelf zou willen maken!! In het wereld 
beroemde Kruger National Park, waar alle (zoog)dieren en vogels die je graag vast 
wilt leggen als fotograaf, leven in vrijheid. Het park is ca 20.000 km2, met niet 
minder dan 5 verschillende eco-zônes. Het zuidelijk deel is druk, zowel met 
bezoekers als met wild. Het noordelijk deel is “het oude Kruger”. Veel rustiger! Hier 
zullen we de meeste tijd doorbrengen. Twee uitzonderlijke highlights: een nacht 
zullen we doorbrengen in een wildhut in de bush en we zullen twee dagen logeren 
op de grens van Mozambique in het mooiste deel van Kruger. Verder is de reis 
evenwichtig verdeeld, zodat de kans op “big-five” en veel en bijzondere vogels het 
grootst is. Optioneel is “een bushwalk” (redelijke conditie).  

In deze periode is het de bronsttijd van Impala, Gnoe en andere antilopen. 
Ongelofelijk boeiend en spannend om mee te maken en vast te leggen. Het is dan 
herfst, dus prachtige kleuren, mooi licht en heerlijke temperatuur. We reizen in een 
Open Safari Vehicle, met zeer ervaren gids. Iedere fotograaf kan dus altijd naar elke 
kant fotograferen!! De maaltijden zijn lekker en gezond!  
 
Vanaf Johannesburg Airport is een transfer per comfortabele bus geregeld v.v. en 
bij de prijs inbegrepen. De entree Kruger is inbegrepen (wildcard, ca 150 euro p.p.) 
Ook accommodatie en alle maaltijden in het Krugerpark zijn inbegrepen. De 
accommodatie is steeds op basis van twee personen op de kamer/tent/bungalow 
en varieert van schoon maar eenvoudig tot zeer luxe.  

Uiteraard is er de hele dag door fotobegeleiding, worden de foto’s besproken en 
wordt alles op alles gezet om dieren en mooie fotomomenten te vinden. 
 
Kosten: 2.850 euro (Inclusief: transfers Johannesburg-Krugerpark v.v., entree 
Kruger, alle accommodatie, alle vervoer in Kruger, alle maaltijden in Kruger).  
Niet inbegrepen: vliegticket naar Johannesburg (plm. 550 euro op dit moment. Hoe 
vroeger je boekt, hoe goedkoper ‘t ticket), verzekering, drankjes, snacks etc. 
 
Er kunnen maximaal 5 deelnemers mee!! Er zijn nu nog 3 plaatsen vrij! 

 



Yvonne van der Mey Wildlife Photography 
Cursusaanbod september 2017 tot en met maart  2017 

Macro- en Close-upfotografie:  (cursus voor wat meer gevorderde fotografen)  
Leer een wereld in een wereld kennen van heel dichtbij. Een 3-daagse cursus op de Veluwe in een 
geweldig seizoen voor macrofotografie. Paddenstoelen, insecten, bloemen en meer!!!!  
Cursusdata:  drie zaterdagen op 10 september, 08 en 29 oktober 2016   
Kosten:  210 euro voor leden Natuurmonumenten, en 225 euro voor niet-leden.   
Inclusief: koffie/thee, (hele dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal. 
Kennis:  gelijk aan Basiscursus. Er wordt gewerkt met macro-objectief en statief.  
                                        

Compositie, Licht en Creativiteit: (voor wat gevorderde fotografen) Deze unieke 2-daagse 
cursus behandelt drie zeer belangrijke onderwerpen in fotografie. De compositie, het zó 
belangrijke component van een goede foto. Het ontwikkelen van een gevoel voor creativiteit, 
nodig om een eigen stijl te ontwikkelen. Als laatste is goed gebruik maken van licht van essentieel 
belang om je foto een blikvanger te laten worden. De theorie van de ochtend, wordt ’s middags in 
de praktijk gebracht op twee prachtige locaties op de Veluwe. 

Cursusdata:  twee zaterdagen op 15 november en 10 december 2016 
Kosten:  140 euro voor leden Natuurmonumenten, niet leden betalen 150 euro.  
Inclusief: koffie/thee  (hele dag) met iets lekkers, lunches en cursusmateriaal. 
Kennisniveau:  gelijk aan Basiscursus. Camera moet wel handmatig instelbaar zijn. 
 
Verdiepingscursus landschapsfotografie “Als je door de bomen ’t bos niet meer ziet” 
Veel fotografen hebben moeite met het maken van een spannende landschapsfoto. 
Landschapsfotografie is zeker geen eenvoudige discipline. Het vraagt veel van het inzicht en 
creativiteit van de fotograaf. Tijdens deze Masterclass wordt er op drie geheel verschillende 
locaties gefotografeerd, met drie verschillende type landschappen (niet alleen op de Veluwe): een 
prachtig oud bos, een zandverstuiving en stromend water. We gaan tijdens deze Masterclass alle 
mogelijkheden waar je tegenaan kunt lopen bij het maken van boeiende landschapsfoto, 
behandelen. We gaan met verschillende objectieven en ook in zwart-wit fotograferen en voor de 
fotografen die dat willen: die kunnen aan de slag met filters!  
Cursusdata: 3 zaterdagen op  15 oktober, 5 november en 3 december 2016 
Kosten:  265 euro voor leden van NM en 295 euro voor niet-leden. 
Inclusief: koffie/thee  (hele dag) met iets erbij, alle lunches en cursusmateriaal; 
Kennis:     gevorderde niveau.   
 

Basiscursus natuurfotografie 2017!: Een unieke 4-daagse fotocursus op de Veluwe. Niet alleen 
voor beginnende fotografen maar voor iedereen die alle belangrijke kennis en vaardigheden van 
fotografie duidelijk wil hebben. Uiteraard worden compositie en de belichting behandeld en  elke 
knop op de camera wordt uitgelegd op een begrijpelijke manier in theorie (ochtend) en in de 
praktijk geoefend (middag). Niet meer afhankelijk zijn van de omstandigheden betekent veel meer 
plezier hebben van je hobby en apparatuur. Tijdens de meeste van deze wintercursussen hebben 
de deelnemers het zeldzame fenomeen “IJshaar” kunnen vastleggen! 

 Cursusdata: Vier zaterdagen: op 14 en 28 januari, 11 februari en  4 maart 2017 
 Kosten: 295 euro voor leden Natuurmonumenten, en 315 euro voor niet-leden.  
 Inclusief: koffie/thee, (hele dag), lunches en cursusmateriaal. Cursus is toegankelijk voor alle    
camera’s en kennisniveau, camera moet wel instelbaar zijn (diafragma/sluitertijd e.d.) 
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In het kort… de workshops van augustus t/m december 2016 
Zondag 18 september 2016: NIEUW “Nazomer en begin van de bronst in Leuvenumse bossen”  
Laatste deel van de workshop is in een fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 
deelnemers! Tijden: 14.00 – 22.00 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap,  bijdrage NM en lichte maaltijd). 

Dinsdag 20 september 2016:  “Bronst van het edelhert, wildfotografie, en paddenstoelen”  
Vanuit een fotohut van dichtbij dit spektakel meemaken en vastleggen. Max. 8 deelnemers! 
Tijden: 09.30 – 17.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. 
koffie/thee, workshopmap en lunch, exclusief toegang Aardhuis à 5 euro p.p.). 
 

Donderdag 22 september 2016: NIEUW “herfstsfeer en begin bronst in Leuvenumse bossen”  
Laatste deel van de workshop is in een fotohut in rustgebied bij zoel (vrije wildbaan). Max. 4 
deelnemers! Tijden: 14.00 – 22.00 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM en lichte maaltijd). 
 

Zon. 25/ma. 26 september 2016: NIEUW “Unieke beleving bronstnacht in Leuvenumse bossen”  
Hele nacht in fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: zo. 
14.00 – ma. 10.00 uur. Kosten: Kosten 130 euro leden NM en 135 euro niet-leden  (incl. 
koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM, lichte avondmaaltijd en ontbijt). 
 

Woensdag 28 september 2016: NIEUW “Herfstsfeer en bronst in Leuvenumse bossen”  
Eerste deel van de workshop is in een fotohut in rustgebied bij zoel (vrije wildbaan). Max. 4 
deelnemers! Tijden: 06.00 – 21.00 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM en lunch). 
 

Zon. 2 / ma. 3 oktober 2016: NIEUW “Unieke beleving bronstnacht in Leuvenumse bossen”  
Hele nacht in fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 deelnemers! Tijden: zo. 
14.00 – ma. 10.00 uur. Kosten: Kosten 130 euro leden NM en 135 euro niet-leden  (incl. 
koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM, lichte avondmaaltijd en ontbijt). 
 

Woensdag 5 oktober 2016: NIEUW “Herfst, paddenstoelen en nabronst in Leuvenumse bossen”  
Eerste deel van de workshop is in een fotohut in rustgebied bij zoel (vrije wildbaan). Max. 4 
deelnemers! Tijden: 06.30 – 14.30 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM en lunch). 
 

Zondag 9 oktober  2016: NIEUW “Herfst, paddenstoelen en nabronst in Leuvenumse bossen”  
Laatste deel van de workshop is in een fotohut in rustgebied bij zoel (vrije wildbaan). Max. 4 
deelnemers! Tijden: 13.00 – 21.00 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM en lichte maaltijd). 
 

Woensdag 12 oktober  2016:  “Magische sferen en paddo’s in bos van de Dansende Bomen”  
Altijd een feestje om daar te fotograferen! Prachtig licht, veel paddenstoelen en die bomen…! 
08.00 – 15.30 uur. Max. 8 deelnemers. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 
 

Zondag 16 oktober  2016: NIEUW “Herfst, paddenstoelen en nabronst in Leuvenumse bossen”  
Eerste deel van de workshop is in een fotohut in rustgebied bij wildweide (vrije wildbaan). Max. 4 
deelnemers! Tijden: 06.30 – 14.30 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap, bijdrage NM en lunch). 
 

Woensdag 19 oktober 2016:  “Bronst van het damhert, herfstsferen en paddenstoelen”  
Vanuit een fotohut van dichtbij dit spektakel meemaken en vastleggen. Max. 8 deelnemers! 
Tijden: 09.30 – 17.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. 
koffie/thee, workshopmap en lunch, exclusief toegang Aardhuis à 5 euro p.p.). 
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Zaterdag 22 oktober 2016:  “Bronst van het damhert, vossen en paddenstoelen in AWD”  
Elk jaar weer een voorrecht om dit spektakel te kunnen meemaken en vastleggen. Max. 8 
deelnemers! Tijden: 07.30 – 14.30 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap en lunch, exclusief toegang en parkeren). 
 

Woensdag 26 oktober 2016:  “Herfstsferen en paddenstoelen rondom de Hierdense Beek”  
Deze beek heeft zijn vrijheid gekregen en door de hoge vochtigheid zijn er zoveel meer 
paddenstoelen gekomen! Max. 8 deelnemers! Tijden: 09.30 – 17.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro 
leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 
 

Woensdag 9 november 2016:  “Herfstkleuren en paddenstoelen in de Leuvenumse Bossen”  
Een prachtig bos, dat vaak Witte Wieven herbergt, veel paddenstoelen en prachtige kleuren. Veel 
macro en landschapsfotografie. Max. 8 deelnemers! Tijden: 09.30 – 17.00 uur. Kosten: Kosten 70 
euro leden NM en 75 euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch).  
 

Zondag 13 november 2016:  “Wolf, lynx, watervogels, otter en wilde kat in herfstsferen”  
Net over de grens in Duitsland, de dieren in natuurlijke omgeving vastleggen. Een fantastische 
ervaring! Max. 8 deelnemers! Tijden: 09.30 – 17.00 uur. Kosten: Kosten 75 euro leden NM en 80 
euro niet-leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch en toegang wildpark). 
 

Zondag 27 november 2016:  “Training vogelfotografie en de zee, in Callantsoog”  
Een moeilijke discipline trainen: vliegende vogels. Elk jaar weer een heerlijke uitdaging. Max. 8 
deelnemers! Tijden: 09.30 – 16.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-leden  
(incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). 
 

Zaterdag 17 december 2016:  “Werken met RAW-formaat en verwerking van beelden”  
Eindelijk weten hoe je een mooiere JPEG kunt maken uit RAW. Niet bewerken, maar omzetten! 
Max. 8 deelnemers! Tijden: 09.30 – 17.00 uur. Kosten: Kosten 70 euro leden NM en 75 euro niet-
leden  (incl. koffie/thee, workshopmap en lunch). Nb Wel eigen laptop meenemen!! 
 

Agenda workshops tot en met december 2016 in schema 

 

 

 

 

 

Zondag 18 september 2016 
Dinsdag 20 september 2016 
Donderdag 22 september 2016 
Zon/ma 25 & 26 september  
Woensdag 28 september 2016 

Nieuw Herfstsfeer en begin bronst vanuit exclusieve fotohut bij wildweide (tot zonsondergang) 
Edelhertenbronst en paddenstoelen vanuit fotohut (Aardhuis) 
Nieuw Paddenstoelen, sferen en nabronst vanuit excl. fotohut bij zoel (tot zonsondergang) 
Nieuw Bronstnacht in fotohut: beleving & fotografie in Leuvenumse bossen 
Nieuw Paddenstoelen, sferen en bronst vanuit exclusieve fotohut bij zoel (bij zonsopgang) 

Zon/ma. 2 en 3 oktober 2016 
Woensdag 5 oktober 2016 
Zondag 9 oktober 2016 
Woensdag 12 oktober 2016 
Zondag 16 oktober 2016 
Woensdag19 oktober 2016 
Zaterdag 22 oktober 2016 
Woensdag 26 oktober 2016 

Nieuw Bronstnacht in fotohut: beleving & fotografie in Leuvenumse bossen 
Nieuw Paddenstoelen, sferen en nabronst vanuit excl. fotohut bij zoel (bij zonsopgang) 
Nieuw Paddenstoelen en nabronst vanuit fotohut bij zoel tot zonsondergang (nog 2 plaatsen)  
Magische herfstsferen en paddenstoelen in bos van Dansende Bomen 
Nieuw Herfstsfeer en nabronst vanuit fotohut bij wildweide, bij zonsopgang (nog 3 plaatsen) 
Damhertenbronst en paddenstoelen vanuit fotohut (Aardhuis) 
Damhertenbronst, paddenstoelen en vossen in AWD (nog 7 plaatsen vrij)  
Herfstsferen en paddenstoelen rondom de Hierdense Beek (nog 6 plaatsen vrij) 

Vrij. 4 t/m ma.7 november 
Woensdag 9 november 2016 
Zondag 13 november 2016 
Zondag 27 november 2016 

Boeiend fotoweekend in Winterswijk en Duitsland! (nog 5 plaatsen vrij) 
Herfstkleuren, sferen en paddenstoelen in de Leuvenumse Bossen 
Wildfotografie “’t Europese wild in herfstsferen” 
Training vogelfotografie aan het strand 

Zaterdag 17 december 2016 Werken met RAW-formaat en verwerking van beelden 
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Agenda cursussen, fotoweekend en fotoreis tot en met mei 2017 in schema 

                                                        Goed om te weten!!!!!! 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar yvdm@yvonnevandermey.nl 
 

Geen garantie!!!!! De aanwezigheid van onderwerpen in  natuurfotografie zijn nooit of te nimmer te 
garanderen! Zowel wild als vogels: ze zijn vrij om te gaan waar ze willen. Ik kan alleen maar mijn 
uiterste best doen en alle kennis, vaardigheden en contacten gebruiken om ze te laten zien.  

Korting: Leden van Natuurmonumenten krijgen korting op de workshops en cursussen, ook bij die op 
niet-Natuurmonumenten locaties.  Die korting geldt ook voor mensen die pas lid worden bij 
inschrijving. De korting geldt voor alle inwonende gezinsleden. 

Minimum aantal deelnemers: De cursus/workshop vindt doorgang als het minimale aantal 
deelnemers definitief heeft ingeschreven. Min./max. wordt aangegeven bij de workshop op de site. 

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. Als het 
weer gevaarlijk of echt te slecht is (niet bij een bui of bewolkt weer dus) wordt er in overleg met de 
deelnemers een andere datum gekozen. Komt maar zelden voor! 

Workshop met een eigen gezelschap: Met een eigen groep een workshop houden, op een locatie in 
overleg is mogelijk, met vijf deelnemers of meer. Grotere groepen dan acht personen na overleg.  

Lezingen: Ik geef lezingen/presentaties met een thema in overleg. Apparatuur is eventueel 
beschikbaar. Neem vrijblijvend contact op met mij voor mogelijkheden en kosten. 

Privéles: Bepaald probleem oplossen, bepaald onderwerp trainen?  Dan is een les alleen of met 2 
personen misschien dé oplossing. Er is een minimum van 2 lesuren. Locatie in overleg (reiskosten) 

Cadeaubon: Er is een cadeaubon beschikbaar met een waarde vanaf 20 euro . De extra kosten voor 
een cadeaubon zijn 2,50 euro. De cadeaubon is een jaar geldig.  

Wist je trouwens dat……….. 
 Van veel foto’s afdruk/canvas/x-poser gemaakt kan worden, sommige  als “limited edition” 
Er van een aantal foto’s, exclusieve postkaarten gemaakt zijn die te koop zijn? 
 
Ik wens je een prachtige, kleurrijke herfst toe en misschien zien we elkaar binnenkort weer! 

Met een hartelijke groet, 
                                                                                                                                                   
Yvonne van der Mey Wildlife Photography                                 
Schapendrift 170, 8075 BA Elspeet             
Tel.0577-491343  
Mobiel. 06-10172093 
www.yvonnevandermey.nl 

De gehele inhoud van deze nieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Alle tekst en afbeeldingen mogen niet gebruikt 
worden in enige vorm tenzij de auteur daar vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft verleend 

10 september, 8 en 29 oktober 2016 Macro en close/up cursus, 3 zaterdagen `Wereld in ´n wereld` 
15 oktober, 12 november & 3 december 2016 Verdiepingscursus Landschapsfotografie (nog 6 plaatsen vrij) 
Vrij. 4 november t/m ma. 7 november 2016 Fotoweekend Winterswijk (nog 5 plaatsen vrij!) 
26 november  en 19 december 2016 Compositie, creativiteit en licht, 2 daagse-cursus 
14 & 28 januari, 11 februari & 4 maart 2017 Basiscursus natuurfotografie, 4 zaterdagen 
6 mei t/m 20 mei 2017 Super boeiende fotoreis naar Zuid-Afrika! Nog 3 plaatsen vrij!! 

Twitter:     @YvonnevanderMey 

Facebook:   Yvonne van der Mey  

mailto:yvdm@yvonnevandermey.nl

