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EEN RONDJE SCHOTLAND
door Ari Martinali te Helmond,
op donderdag 23 januari a.s., aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),
in het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
In de loop der jaren is Ari Martinali verschillende keren in Schotland geweest
om te genieten van de prachtige natuur en cultuur van dit boeiende land. Ook
afgelopen jaar is hij weer geweest om er weer prachtige digitale beelden te
maken.
Dit jaar met de boot van IJmuiden naar Newcastle en per boot door naar de
Farne Islands, genieten van o.a. visdief en grote stern. Hierna ging de tocht
naar St. Abb’s Head met de vele klifs, mooie landschappen en bijzondere
vogels (o.a. jan van genten, alken en zeekoeten). Bij Dunbar aan de kust ligt
in de verte Bass Rock. Helaas kan men dit eiland niet meer bezoeken.
Vanuit North Berwick werd het eiland Fidra bezocht. Vele bijzondere vogels
gefotografeerd, zoals papegaaiduikers, kleine mantelmeeuwen, jan van genten, alken, zeekoeten, noordse stormvogels, enz.
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jan van gent

Via de Highlands (veel edelherten, prachtige landschappen met watervallen
en regenbogen) doorgestoken naar Glencoe en Loch Carron aan de westkust
van Schotland. Besneeuwde bergtoppen! Het weer werd steeds slechter,
regen, hagel, sneeuw en veel wind.
De tocht ging verder naar Kyle of Lochalsh met zijn stijle kustlijn en via
Gairloch naar Lochinver. Een gebied met vele meren en prachtige kustlijn.
Onderweg genieten van parelduiker, vele kastelen en overblijfselen uit vroegere tijden. De boottrip naar Handa Island ging wegens het slechte weer niet
door, maar het maanachtige landschap vergoede veel. Ook de grote jager liet
zich ondanks het slechte weer goed zien.
De terugreis ging dit keer via Inverness-Aviemore-Edinburgh-Dunbar.
Ari Martinali, woont te Helmond en is al ruim 45 jaar een bezeten natuurfotograaf. Daarvan heeft hij 40 jaar gezworven door de Peel, maar de laatste 10 jaar ook in de Mortelen bij Oirschot. Daarnaast heeft hij in de loop
der jaren diverse natuurgebieden in binnen en buitenland bezocht.
Waar eerst dia's gemaakt werden is dit nu vervangen door digitale beelden.
Ari Martinali werkt met een Nikon D70 en een D300. Hij maakt gebruik van
groothoek tot telelens 500 mm.
Vogels spreken hem het meest aan, maar alles wat betreft flora en fauna heeft
ook zijn bijzondere aandacht.
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Kyle of Lochalsh

EEN RONDJE SCHOTLAND
op donderdag 23 januari a.s., aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur),
in het Meulenhuus, Bergstraat 48 te Doesburg.
Toegang leden gratis, niet-leden Euro 5,- p.p.

ALWIN KOK EXPOSEERT IN DE ROODE TOOREN
MAGISCH REALISME LANGS DE IJSSEL - 2
Vanaf 31 januari a.s. is er onder bovenstaande
titel een tentoonstelling van werk van Alwin
Kok (1954) uit Deventer. Het is de tweede keer
dat de kunstenaar in De Roode Tooren exposeert. Een eerdere expositie vond plaats in 2007,
zie de afbeelding hiernaast.
Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Alwin
Kok weer een aantal fraaie stadsgezichten van
Doesburg gemaakt. Met oog voor detail, maar
ook met het vervreemdende van het magisch
realisme. Ook zijn er stadsgezichten te zien van
Zutphen en Deventer.
Maarten Lindner van Doesburg TV heeft een
boeiende documentaire gemaakt over de schilder.
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VRIENDEN VAN DE ROODE TOOREN
De min. bijdrage per jaar hiervoor is Euro 50,-. Onderstaand onze ”vrienden”:
- Warenhuis Staarink
- ARCX Monumentenzorg
- Monumentenvereniging 15 april 1945
- Doesburgsche Mosterdfabriek
- Stadsbierhuys De Waag
- Alfun Evenementenservice bv
- Coffee Fresh Westhoff bv
- Multimate Bouwmarkt
- Autorijschool Wim Steintjes
- Glasatelier Jevaba
- Stein Boeken
- Döneria Pizzeria
- Brasserie Het Zesde Zintuig
- BMV Advies
- Restaurant De Liefde
- Restaurant De Bonte Hond

FLYER PROGRAMMA 2014

Markt 7
Bergstraat 41
Postbus 95
Boekholtstraat 22
Koepoortstraat 2
Eekstraat 2a
Rijksweg 20a
Verhuellweg 1b
Dreef 34
Meipoortstraat 23
Gasthuisstraat 16
Kerkstraat 57
Roggestraat 1
Innovatieweg 13c
Ph. Gastelaarsstraat 5a
Roggestraat 8

Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Drempt
Doesburg
Drempt
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doetinchem
Doesburg
Doesburg

Bijgesloten gelieve u de flyer 2014 aan te treffen met daarin opgenomen alle
data van onze ledenactiviteiten, exposities en vestingwandelingen!
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