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  Jack Poels, winnaar fotograaf 2014
Hein Valk 16-1-2015 † 



Overlijden voorzitter Hein Valk

Op 16 januari 2015 is onze voorzitter Hein Valk overleden.   

Hein werd lid van onze vereniging in 2007. Binnen onze

vereniging ging Hein op zoek naar zijn fotografische visie en

passie. In het begin kwamen alle onderwerpen voorbij. Echter als

snel wist Hein de leden te prikkelen met zijn eigenzinnige visie en

gedurfde fotografie. Met zijn technische kennis en achtergrond

bouwde hij zijn D70 om tot infrarood camera. We kregen

landschappen, maar dan in infrarood, te zien. We kregen uitleg en

achtergrond kennis te horen over ruis en de sensor. Ook

resulteerde dit in het zoeken naar eenvoud. De zeelandschappen

met paaltjes, horizon en wolkenlucht werden een slechts uit drie

kleurlagen bestaande foto. “Als iemand 3 miljoen voor zoiets

krijgt, dan voor die foto van geveegde wolken, horizon, en

geveegde blauw zee van mij toch zeker ook!”

Vanaf 2012 vervulde Hein de functie van voorzitter binnen onze

vereniging. Hein was sterk in de contacten en de verbinding. De

vereniging werd onder zijn enthousiasme nieuw en vrolijker leven

in geblazen. Praktijkgerichte activiteiten werden onder zijn

bezielende leiding nieuw leven ingeblazen. Zo werden we in de

nacht meegenomen voor nacht- en sterrenfotografie in de

uiterwaarden. Het uitstapje naar Zeeland werd een jaarlijks

terugkerende gebeurtenis.

Grote bewondering en diep respect heb ik voor zijn levenshouding.

Begin 2013 belandde Hein in het ziekenhuis vanwege pijn in zijn

onderarm. In wekelijkse nieuwsbrieven hield hij zijn volgers op de

hoogte. Na 2 maanden testen, onderzoeken, pijnstillers slikken en

vooral in onzekerheid verkeren kwam eindelijk de diagnose:  “Ik

blijk gededifferentieerd chondrosarcoom te hebben. Dit is een

kraakbeen vormende kankersoort die in de botten ontstaat…”

Resterende levensverwachting: enkele maanden. Hein kreeg

chemotherapie en het leek erop dat dit hielp. Hij bleef geloven in

een positieve afloop. Hij bleef fotograferen en wandelen met

familie en vrienden. Enkele maanden werden uiteindelijk bijna 2

hele jaren. 

Op de verenigingsavond van 20 januari hebben we met zijn allen

één minuut stil gestaan bij zijn overleiden. “Indrukwekkend, het

gaf me een gevoel van verbondenheid!” Complimenten ook aan

Adri in zijn leidinggevende rol hierbij.

Tijdens de crematie op 22 januari in Jonkerbos hebben wij

afscheid genomen van Hein. De leden van de vereniging waren

hierbij ruim vertegenwoordigd. In de geest van Hein hebben wij

met elkaar voor en na de crematie gezellig en sociaal de onderlinge

contacten aangehaald. Voor deze dag had Hein zelf al in zijn

laatste dagen de benodigde foto’s uitgezocht. Fotografie en onze

vereniging maakte een belangrijk deel van Hein’s laatste

levensjaren uit.  Adri nam de aanwezigen mee in de presentatie

van Hein’s levensreis en hield een indrukwekkende toespraak.

Beelden en woorden om stil van te zijn. 

Met gepaste eerbied hebben wij afscheid van Hein genomen. Zijn

enthousiasme en gedrevenheid als fotograaf dragen wij allen met

ons mee en verder. De foto op zijn crematiekaart, de uit poollicht

gecreëerde adelaar (of feniks) blijft op mijn netvlies achter. Dit is

fotografie, schrijven met licht.

Goede reis, Hein!

Marcel Gutter





Voor(T)zetter

De eerste colofon als voorzitter van mijn hand. Wie mij dit aan

het begin van 2015 voorspeld had, had ik vermoedelijk met grote

ogen aangekeken. Echter de afgelopen 2 maanden heeft de

vereniging een bewogen periode achter de rug. Dit begon met het

bericht dat het bestuur ontving over het overlijden van Hein Valk

(tot dan toe onze voorzitter) op 16 januari j.l. Aan het overlijden

van Hein beste(ed)den we aandacht op de website en verderop in

deze creatuur.

Het bestuur zocht onder de leden naar een nieuw bestuurslid.

Met de aanmelding van Ruud Cox als geïnteresseerde, begon de

bestuurlijke bal te rollen. Ruud wilde wel een taak (lees secretaris

of penningmeester) op zich nemen, maar geen voorzitter. Ruud

gaat de taak van penningmeester vervullen. Na eerder de functie

van secretaris en penningmeester bij VNF-Nijmegen te hebben

vervuld, is mij nu gevraagd om de functie van voorzitter op mij te

nemen. En dat ga ik de komende tijd doen!

Op 20 januari j.l. hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering

(ALV). Behalve de wisseling in samenstelling van het bestuur

hebben de leden ook ingestemd met een contributieverhoging van

€ 2,50 vanaf 2016. Het tweede deel van de avond hadden we

ingericht voor de eerste wedstrijd van de vereniging VNF-

Nijmegen fotograaf 2014. Echter de avond verliep anders dan

gepland. Elders in deze creatuur tref je het alv-verslag en de

uitslag van de wedstrijd aan.

Op de clubavond van 17 februari is wederom aandacht besteed

aan de vernieuwde website. Elk lid kan zich registreren en

inloggen. Uitleg nodig? Gebruik de toegezonden handleiding of

mail de webmaster. OPROEP gebruik onze website www.vnf-

nijmegen.nl. Registreer je, log in en zend ons je foto’s! Inzenden

van je foto’s doe je vanaf nu via de website en niet langer meer via

usb-stick.

De vereniging is er voor leden! Voor de resterende maanden van

2015 hebben we met elkaar een leuk, interessant programma

samengesteld. In het programma staan boeiende sprekers (Leon

Baas, Mike Muizenbelt, eigen leden) en praktijkactiviteiten.

Aanvang vanaf 19.30 uur! Vervroegd, om ook de benodigde

sociale contacten, vriendschappen en nieuwe foto-activiteiten met

elkaar aan te gaan.

De vereniging is er DOOR leden? In de praktijk doet een kleine

groep leden al het werk. Vaak zijn dit telkens dezelfde mensen en

zij doen al veel. Een deel van de leden draagt niet of nauwelijks

aan de vereniging bij. DONATEURS? Wat mij betreft kan dit zo

echt niet langer doorgaan en gaat dit de komende tijd veranderen.

ACTIEVE leden GEZOCHT! VOOR-aanvang moet de zaal

worden ingericht, NA-afloop de zaal weer opgeruimd. Hieraan

kan iedereen een bijdrage leveren. LEDEN gezocht voor redactie,

techniek, programma, tentoonstellingen, maar ook voor sociale

contacten en fotografische activiteiten! Leden GEZOCHT, wie

gaat mee fotograferen?

Marcel Gutter, voorzitter VNF-Nijmegen



Verslag ALV VNF-Nijmegen 20 januari 2015

Aanwezig 24 leden: Marc Beurskens, Chris  Bouwhuisen, Marcel Braam,

David Brand, Cor Bressers, Pieter Buma, Ruud Cox, Inge Diepen, Peter

Docters van Leeuwen, Helma Groenen, Marcel Gutter, André Janssen,

Rinie Jochoms, Adri Klaassen, Jan Linskens, Michel Lucas, Pauline van

Marle, Jack Poels, Masja Prinsen, Liefke Reurich, Douwe Schut, Erik

Spaan, Yvonne aan de Wiel, Pierre Willems.

Opening

 Adri Klaassen heet de aanwezige leden welkom en opent de vergadering

Bericht van verhindering

Anna Neels, Cuno Wegman, Gerda Wegman

Mededelingen

•  Er wordt uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van ons zeer

gewaardeerde lid • Hein Valk gevolgd door één minuut stilte.

•  De kleine- en grote clubavond heten voortaan bespreek- en

presentatieavond

Ingekomen stukken

•  Helma Groenen en Ruud Cox: *Zie    voorstel contributieverhoging

•  Cuno Wegman: * Zie  financieel jaarverslag 2014

Secretarieel jaarverslag 2014

•  Er zijn geen vragen. Het secretarieel jaarverslag 2014 wordt door de leden

goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2014

• Cuno Wegman: “Ten aanzien van de jaarrekening wil ik opmerken dat ik

het zeer vreemd vind om een mix van baten/lasten en ontvangsten/uitgaven

te zien.

In een jaarrekening (feitelijk is hier resultatenrekening bedoeld) horen geen

ontvangsten van debiteuren en betalingen aan crediteuren te staan. Deze

zouden in de overige posten opgenomen moeten zijn”.

I.v.m. Cuno’s afmelding voor de ALV heeft Marcel Gutter, penningmeester

de vraag schriftelijk beantwoord. “Je hebt helemaal gelijk wat betreft de

vermelding van debiteuren en crediteuren op de concept jaarrekening. Beide

zijn er in de definitieve versie (zie mail 15-1-2015) die komende ALV wordt

gepresenteerd afgehaald. Wel zijn beide terug te vinden op de balans”. 

   

• De leden van de kascie. Ruud Cox en David Brand hebben de ter zaken

doende stukken gecontroleerd. Er zijn geen onvolkomenheden

geconstateerd. Beide heren hebben getekend voor akkoord. 

Het financieel jaarverslag 2014 wordt door de leden goedgekeurd.

Het bestuur wordt gedechargeerd. 

Programma 2015

• Er is een naamswijziging voor de clubavonden. “De kleine clubavond” heet

voortaan “Bespreekavond”. Zij die willen kunnen eigen werk samen met een

aantal andere leden kritisch bekijken met als doel van elkaar te leren.

•  “De grote clubavond” heet voortaan “Presentatieavond”.  Externe

sprekers kunnen indien zij dat willen de gehele avond ter beschikking krijgen.

De presentatie “eigen werk” komt dan te vervallen. Indien er op de

presentatieavond door de spreker voor een gedeelte van de avond wordt

gekozen of er in het geheel geen spreker is kunnen leden eigen werk

presenteren. Leden kunnen dan maximaal 5 beelden p.p. presenteren in

maximaal 2 minuten.

• Het jaarprogramma is op enkele bespreekavonden na gevuld met externe

sprekers of presentaties van eigen leden. Er zijn verschillenden praktijk

dagen/dagdelen. Suggesties van leden zijn welkom. Ik de loop van het jaar zal

blijken of en zo ja welke workshop worden gehouden. De

tentoonstellingsthema’s voor 2015 zijn: vogels, zand/steen/rots  en

zoogdieren. Foto’s in te leveren voor respectievelijk één april, één september,

en één december. 

• De eerste praktijkdag van 2015 naar de Arkenheemse polder gaat i.v.m. het

slechte weer niet door. Een aantal leden stelt voor in februari of april te gaan.

•  David Brand stelt voor contact op te nemen met Leon Baas (ext.spreker

maart) i.v.m. een workshop. Er kan nu nog in het programma geschoven

worden. Ook dhr. Van de Watering (ext spreker nov.)  geeft workshops,

misschien de moeite van het inform te verhogen. Geen bedrag om van

wakker te liggen, maar gezien wat wij in kas hebben (circa € 16.400,- ),

vraag ik me af of dit wel nodig is?”

  



Begroting 2015

•  Er zijn geen vragen. De begroting 2015 wordt door de leden goedgekeurd.

Voorstel Contributie verhoging

• * Helma Groenen: “Ik had nog een vraag over de contributieverhoging. Ik

bedacht namelijk dat we vorige keer teveel vermogen in kas hadden en toen

de workshops gingen houden. Of heeft het daar niets mee te maken?Als ik

een antwoord zou kunnen krijgen kan ik beslissen of ik er achter sta”.

•* Ruud Cox: “Voorgesteld wordt om de contributie voor 2016 met € 2,50

te verhogen. Geen bedrag om van wakker te liggen, maar gezien wat wij in

kas hebben (circa € 16.400,- ), vraag ik me af of dit wel nodig is?”

Antwoord Adri: VNF-N heeft tot nu toe nooit huur hoeven betalen voor

het gebruik van de accomodatie in “De Schakel”. We kunnen ervan uit gaan

dat we niet eindeloos gratis kunnen zitten. I.v.m. bezuinigingen van de

gemeente Nijmegen zal daar in de toekomst zeer waarschijnlijk verandering

in komen. 

29 Leden (24 aanwezig, 5 per mail) stemmen voor verhoging van de

contributie met € 2,50 per jaar, ingaande 1 januari 2016. Het voorstel is

aangenomen.

Bestuur- en commissieverkiezingen

Bestuur:

• Marcel Gutter is bereid gevonden de taak als voorzitter op zich te nemen.

• Ruud Cox heeft zich aangemeld als bestuurslid hij neemt de taak van

penningmeester op zich.

• Adri Klaassen en Liefke Reurich zijn genegen hun taak als algemeen

bestuurslid en secretaris voor één jaar te verlengen. 

Commissies:

• Programmagroep: ongewijzigd

• Technische groep:

Rinie Jochoms meldt zich aan.

•Tentoonstellingsgroep:

Rinie Jochoms meldt zich aan. Hij neemt de taak van Dietrich Cerff over.

• Webgroep: ongewijzigd

• Redacktie: ongewijzigd

• Kascommissie: David Brand wordt nog niet vervangen. Marcel Braam

meldt zich aan, hij vervangt  Ruud Cox.

Rondvraag

• Inge Diepen wil graag weten hoe om te gaan met de ontvangen inlogcodes

voor de website

Erik: Er komt nog een uitgebreide uitleg hoe te handelen. 

• Inge Diepen merkt op dat de clubavonden altijd te laat beginnen. 

Adri: We zullen er  in de toekomst meer de nadruk op leggen dat de zaal om

19.30 uur open is. Als meer leden helpen de zaal in te richten kunnen we

om 20.00 beginnen.

Sluiting

• Adri dankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering.



Tentoonstellingscommissie

OPROEP

De commissie roept alle leden op een  een bijdrage te

leveren voor het volgende thema van de fotouitleen.

Het onderwerp is  ‘VOGELS’ en de deadline voor inleveren

is 1 april.

Er wordt naar gestreefd de foto’s via de website te

uploaden. Voor het geval dit niet mocht werken dan de

foto’s mailen of via Wetransfer sturen naar Rinie Jochoms

(rinjo.fotografie@gmail.com)

Voor de selectie foto’s aanleveren van 1400 pixels langs de

lange zijde. De foto’s moeten zijn in de verhouding 3x2.

Indien een foto geselecteerd is krijg je de vraag een foto aan

te leveren in hoge resolutie. Deze af te drukken foto’s

moeten geschikt zijn voor een afdruk van 45 cm langs de

lange zijde bij 300 DPI, d.w.z de lange zijde moet ca. 5400

pixels hebben. 

Contributie 2015.

Laatste oproep! Ondanks oproepen in de

creatuur van nov-dec 2014 en jan-febr 2015

en per email is de contributie voor 2015 op 1

maart van enkele leden nog altijd niet

ontvangen.

De volgende leden (Hans Balendong, Gerard

Broekhuisen, Edwin Giesbers, Godelieve van

der Lande, David Pattyn en Dirk Salzherr)

worden dringend verzocht hun contributie van

€ 30,= voor het verenigingsjaar 2015 vóór 17

maart 2015 over te maken op: IBAN: NL69

INGB 0005 5852 99 ten name van Vereniging

van Natuurfotografen afdeling Nijmegen.

Onder vermelding van “contributie VNF-N

2015 <je naam>”.





   Presentatieavond 

           17 maart

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Mededelingen bestuur

 20.10 uur Presentatie Leon Baas

 21.00 uur Presentatie Leon Baas

 22.10uur Opruimen

 N.B. Geen presentatie eigen werk

Leon Baas “Passie voor kleine beestjes” 

Leon Baas is een Nederlandse natuurfotograaf met een grote passie voor

kleine beestjes. “Leon heeft in de loop der jaren een unieke stijl van

macrofotografie ontwikkeld, die vaak onmiddellijk herkend wordt. Zijn foto’s

worden regelmatig gepubliceerd in tijdschriften als BBC wildlife magazine en

National Geographic”.

In mijn presentatie ga ik in op de vele facetten van de macrofotografie en

komt zo’n beetje alles aan bod wat met macrofotografie te maken heeft. Maar

niet alleen de fotografie speelt een rol op deze avond. Ik zal ook veel vertellen

over de insecten zelf. Hun soms vreemde of slimme leefgewoontes.

Ik ben steeds op zoek naar nieuwe manieren om insecten in hun leefwereld te

fotograferen en maakt daarbij gebruik van zelf gebouwde apparatuur,

waaronder een speciale groothoek macro lens. Ook experimenteert ik graag

met belichting en zelf gemaakte filters. Op de avond laat ik allerlei attributen

zien en vertel ik hoe je zelf eenvoudig hulpmiddelen kan fabriceren. Er zullen

twee av shows te zien zijn. In de eerste av show komen mijn beste foto’s die ik

in de loop der jaren gemaakt heb voorbij. De tweede av show bewaar ik voor

het eind van de avond en daarin laat ik vrij unieke groothoekmacro foto’s zien.

      Bespreekavond 

              3 maart

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Bespreking eigen werk, max 10 foto’s p.p.

 21.00 uur Pauze

 21.20 uur Bespreking eigen werk, max 10 foto’s p.p.

22.10uur Opruimen





Praktijkochtend

zaterdag 21 maart

Foto-excursie Oisterwijkse Vennen.
21 Maart 2015

Op zaterdag  21 maart word een fotografie ochtend georganiseerd naar de

Oisterwijkse Vennen. Dit gebied is bij velen van ons bekend en biedt ,

zeker in het geval van ochtendmist, veel mogelijkheden om prachtige

foto’s te maken. 

Op 21 maart komt de zon om 6:40 uur op. De rit van Nijmegen naar de

vennen duurt ca. 1 uur. Als we een half uurtje voor zonsopgang aanwezig

willen zijn moeten we rond 5 uur  ’s ochtends vertrekken vanuit

Nijmegen. 

Ik stel voor dat we verzamelen bij de Schakel aan de Archimedesstraat 9 in

Nijmegen. We kunnen dan bekijken wie rijdt en wie meerijdt. De

eventuele meerij-kosten moet je zelf met de bestuurder regelen. 

Heb je belangstelling meldt je aan bij Adri Klaassen

(adri.klaassen@gmail.com) en geef meteen aan of je zelf kunt rijden dan

wel mee wil rijden.

Praktijkochtend

zaterdag 25 april
Tijd, locatie, leiding en onderwerp 

( in onderling overleg )



  Bespreekavond

       7 april 

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Bespreken ingezonden werk  thema “vogels”max. 6 foto’s p.p

 21.00 uur Pauze

 21.20 uur Bespreken ingezonden werk  thema “vogels”max. 6 foto’s p.p

 22.10uur Opruimen



 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Mededelingen bestuur

 20.10 uur ingelaste ALV “passeren statuten”

 21.20 uur Marcel Braam “Lofoten”

 21.00 uur Pauze 

 21.20 uur Presentatie eigen werk max. 3foto’s p.p.

 22.10uur Opruimen

  Presentatieavond  

          21 april 

Winterreis 2015 Lofoten/Vesteralen.
 Voor de derde keer ga ik deze winter naar het noorden van

Noorwegen, de eerste twee keren was het in de omgeving van de

stad Tromso maar nu hebben we ervoor gekozen om naar de

eilandengroep te gaan Lofoten/Vesteralen. Hier hopen we meer

landschappelijke interessante onderwerpen te kunnen

fotograferen. We hebben onze blik verruimt. We gaan nu niet

alleen voor het Noorderlicht, we denken dat we meer

verschillende soorten foto’s kunnen maken op de

Lofoten/Vesteralen .

We zullen daar 10 fotodagen aanwezig zijn in twee verschillende

gedeelten van de eilandengroep. De eerste week op de

Vesteralen, de tweede week op de Lofoten.

Het weekend voor ons vertrek gaat er een orkaan-achtige storm

over de eilandengroep. Van de resten van deze orkaan zullen we

de gehele week last hebben, gemiddeld hebben we wind tussen

windkracht 7 en 10. Toch lukt het ons onder de moeilijke

omstandigheden om er een leuke en interessante fototrip van te

maken. 

  
De reis heb ik ondernomen met twee andere fotografen, Eric

Baardman en Ton Trel. Gedurende ons verblijf hebben we er

over gesproken om volgende jaar in de winter weer richting

Noord Noorwegen te gaan.

  

Ik hoop dat jullie gaan genieten van mijn presentatie in april.



         Bespreekavond  

(onder voorbehoud, bevrijdingsdag )    5 mei 

 19.30 uur Zaal open, zaal inrichten

 20.00 uur Bespreken eigen werk  max. 10foto’s  p.p

 21.00 uur Pauze

 21.20 uur Bespreken eigen werk  

 22.10uur Opruimen





Wedstrijd VNF-Nijmegen Fotograaf 2014

Voor de eerste keer in het bestaan van de 31 jarige vereniging werd de wedstrijd VNF-Nijmegen

Fotograaf 2014 gehouden. Van liefst 19 deelnemers werden inzendingen ontvangen in de categorieën

Dieren, Landschap, Macro en Planten. Onderdeel van het wedstrijdreglement was dat de deelnemende

fotografen aanwezig waren bij de uitverkiezing. Zodoende konden we rekenen op een druk bezochte alv

op 20 januari, voorafgaand aan de uitverkiezing van de wedstrijd. Echter niet alle ingestuurde foto’s

bleken door het bestuur ontvangen te zijn. Noodgedwongen werd ter plekken besloten om deze foto’s als

nog aan de selectie toe te voegen en alle deelnemers thuis op hun gemak via de website te laten kiezen. In

totaal konden de leden uit liefst 95 foto’s kiezen. In de periode 21 januari tot en met 15 februari

stroomden de stemmen van liefst 23 leden bij het bestuur binnen. Op de clubavond van 17 februari zijn

allereerst de 2e en 3e prijswinnaars van elke categorie bekend gemaakt en uitgereikt. Er waren meerdere

gedeelde (tweede en derde) prijswinnaars. Vervolgens zijn de winnende foto’s van elke categorie

vertoond. Hieruit konden de aanwezige leden -op de bekende manier van handopsteken- de anonieme

overall winnaar kiezen. Tot slot zijn de 1e prijswinnaars en de overall winnaar bekend gemaakt.

Hierbij de uitslag van de wedstrijd:

Prijs Dieren Landschap Macro Planten

1e Inge Diepen Hein Valk Jack Poels Adri Klaassen

2e David Brand Marcel Braam Michel Lucas Masja Prinsen

Michel Lucas

3e Erik Spaan Helma Groenen David Brand

Hein Valk Hein Valk

Het bestuur van VNF-Nijmegen feliciteert alle prijswinnaars met het behalen van hun prijs. Het bestuur

feliciteert in het bijzonder Jack Poels als overall winnaar met het behalen van de titel “VNF-Nijmegen

fotograaf 2014”.



1ste prijs

2de prijs

derde

Dieren Landschap Macro Planten

Inge Diepen Hein Valk Jack Poels Adrie Klaassen

David Brand

Marcel Braam
Michel Lucas

Masja Prinsen

Erik Spaan

Michel Lucas

Hein Valk

Hein Valk

Helma Groenen

David Brand



  Belangrijke gegevens 

Voorzitter  Marcel Gutter 

email: voorzitter@vnf-nijmegen.nl

Secretaris  Liefke Reurich 

email: secretaris@vnf-nijmegen.nl

Penningmeester  Ruud Cox 

email: penningmeester@vnf-nijmegen.nl

Alg. bestuurslid  Adri Klaassen

Bankrelatie & contributie

Rekeningnummer: IBAN: NL69 INGB 0005585299

t.n.v. Vereniging NatuurFotografen afd. Nijmegen. De

contributie bedraagt €30,- per jaar.  Inschrijfgeld

nieuwe leden €5,-.

Verenigingsavonden

De verenigingsavonden zijn iedere eerste en derde

dinsdag van de maand  in Wijkcentrum “De Schakel”

Archimedesstraat 9, 6533 MA,  Nijmegen. Tel:

024-3566520.  De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Komende verenigingsavonden op: 3 maart, 17 maart, 7

april en 21 april 2015.

De volgende creatuur verschijnt mei 2015. Kopij

en advertenties kun je tot uiterlijk  30 april

insturen per email naar de redactie (Pierre

Willems): redactie@vnf-nijmegen.nl

Overnemen artikelen

Natuurfotoverenigingen mogen artikelen uit dit blad

overnemen voor publicatie in hun eigen verenigingsblad

onder vermelding van bron en auteur.




