Fotoverslag van april 2021
Voordat ik begin, ik las net een bericht dat de mogelijkheid om je te abonneren op de blogs
per juli a.s. gaat vervallen . Mocht je dus op de hoogte gehouden willen worden van nieuwe
blogs mail mij dat dan s.v.p. even persoonlijk via: info@marianne-art.nl
Ok dan april. Wat was het een raar weer, van sneeuw, ijs en vorst naar super warm en
herfst.
Echt, april doet wat hij wil of, aprilletje zoet geeft ook nog weleens een witte hoed :-)
Wel maakte het alles vaak erg fotogeniek door de prachtige luchten.
5 april - tweede paasdag

Hierna kwamen een paar, voor april, extreem warme dagen. We gingen van vorst naar een
graad of 18 echt niet te filmen zo vreemd. Maar ik vond de warmte overigens prima :-) maar
helaas was het maar van heel korte duur.
Ik moet bekennen dat ik niet zo erg actief aan het fotograferen geweest ben die eerste
weken van april. Voorjaarsmoeheid misschien ... of een beetje lusteloos vanwege de corona
beperkingen ?? Geen idee .. ik mis mijn clubs, sociale kontakten, gym etc.. Nog een geluk dat
golfen, op een kort moment na, eigenlijk al die tijd door kon gaan al was het beperkt tot
twee personen in een flight.
We ontdekten in deze tijd ook een abces in de poot van onze "Du". Onze poes is inmiddels
15 jaar oud en is als kitten vanuit Dubai (in het vliegtuig gekropen op de e.o.a. manier) bij
het papegaaien centrum in Veldhoven in de quarantaine terecht gekomen en Gerry heeft
haar`, toen het mocht, mee naar huis genomen. Maar vandaar de naam DU.

7 april - de operatie

8 april - online Webinar van onze fotoclub.
Het onderwerp van deze avond was om eerst een originele recht uit de camera komende
foto te laten zien en dan de in Photoshop of een dergelijk programma bewerkte foto.
De meesten van ons werken in RAW, dat kun je zien als het digitale negatief van een foto, hij
moet als het ware nog ontwikkeld worden.
Ik heb onderstaande foto gekozen. Het origineel was een stuk fletser. Ik heb wat warmte in
de kleuren aangebracht en de donkere en lichte partijen wat benadrukt.

Op 11 april was het weer een dag droog en maakten we een wandeling in een dicht bij ons
huis gelegen stuk bos tussen de Hoogeloonsedijk en Knegsel. We hadden eigenlijk gehoopt
wat bosanemonen te kunnen fotograferen maar geen anemoontje te zien. Wel wat paarse
dovenetels :-(

Maar er was natuurlijk meer te zien en te genieten. Hier en daar werd het al een beetje
groen, er werd gewandeld en volop paard gereden.
Mijn oog viel o.a. op de gebarsten bast van een boom. Dat geeft best mooie structuren.

Eindelijk was het zover en werd de eerste van ons gevaccineerd. Gerry kreeg zijn prik in
Eindhoven ... hoera !!

8 april - vaccinatie Gerry

De dag erna vertrokken we voor een week naar Giethmen (vlak bij Ommen) opnieuw een erg
leuk huisje vlak bij het bos en een stuk naar achteren gelegen op een erf. Vermoedelijk ooit
ook een paardenstal geweest, de mensen hadden er nog meer stallen staan. Verschillende
ochtenden hebben we reeën vlak bij het huisje gezien. Onderstaande foto's zijn genomen
met mijn Iphone
19 april - aankomst Giethmen

Dit huisje was tot nu toe het huisje met de kleinste keuken, maar alles om te koken was
aanwezig tot een draagbaar oventje toe, het bed was uitstekend, de douche ook lekker ruim
en de ligging grandioos dus wederom geen klagen !!
We hebben deze keer de hele week droog en zonnig weer gehad en konden zelfs een paar
keer lekker buiten zitten om gezellig wat te borrelen na onze wandelingen :-)
De volgende morgen eerst maar eens wat boodschappen gehaald. Kruiden e.d. nemen we
meestal wel mee maar de wekelijkse boodschappen doen we op de plaats van bestemming
anders wordt het zo'n gesjouw :-) Blijft een leuke stad Ommen, altijd gezellig druk, overigens
ook nu in de Corona tijd. Het is een geliefde plek voor motorrijders ... veel leuke bochtige
wegen in de buurt.
Daarna zijn we naar de parkeerplaats van de Lemelerberg gereden voor de start van onze
wandeling. Hoogste punt was 77,9 meter.
17 april - Boodschappen doen en rondje Lemelerberg/Archemerberg

De volgende dag hebben we een luie morgen ingelast en daarna zijn we vanaf het huisje een
rondje Beneden Regge gaan lopen.

Bijna al onze wandelingen in deze week kwamen uiteindelijk uit op zo'n 8 a 9 km.
Als eerste kwamen we langs een wei waar meerdere jonge veulens om het hardst met hun
moeder aan het galopperen waren. Helaas is er maar één foto een beetje geslaagd. Het valt
niet mee om zoiets snel bewegend goed in beeld te krijgen. tenminste voor mij :-(
18 april - rondje Beneden Regge

En zo zaten we alweer op dag 4 van de week. Maar deze dinsdag was een dag om te
onthouden. Ik kreeg namelijk mijn eerste vaccinatie in Dalfsen.
In Eindhoven was de wachttijd erg lang dus maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om
het een maand eerder in Dalfsen te gaan doen.
Ik kon 's morgens al terecht en daarna zijn we gaan wandelen op het dichtbij gelegen
landgoed Vilsteren.
19 april - Vaccinatie in Dalfsen en wandeling landgoed Vilsteren

Ik kijk niet erg blij op de foto :-) :-) maar ik was het wel!! Een opluchting om gevaccineerd te
zijn!!

De volgende dag besloten we na wat zoeken op het internet een wandeling rond de
Besthemerberg te gaan maken. Deze "berg" is maar half zo hoog als de Lemelerberg, 34m,
maar wat een mooi gebied ook weer. Vooral het eerste stuk langs een oude zijtak van de
Vecht was verrassend mooi.
20 april - Besthemerberg

21 april - Landgoed Eerde
Het landgoed zelf vonden we niet zo erg spannend maar er stonden wel veel mooi oude
bomen.

En we kwamen nog een
kennelijk erg bijzondere en
zeldzame miersoort tegen,
de “Stronkmier” die zoals we
achteraf op het internet
zagen alleen in de omgeving
van Ommen voorkomt.
Toch wel leuk als dat zo op je
pad komt!

En ook hebben we nog wat
overstekende reeën gezien.
Toch weer een bijzondere
dag.

22 april - laatste dag Landgoed Beerze en Beerzebulten pad
En zo is alweer de laatste dag van de vakantie aangebroken. Tijd voor een laatste wandeling.
Dus op naar het landgoed, vooral het stuk Beerze Bulten met het Beerze Pad is erg mooi. Je
loopt daar vlak langs de Vecht. Voor de liefhebbers, er is daar ook een heel mooi gelegen
camping, De Roos van Huttopia, wij waren verkeerd gelopen en kwamen op die camping
terecht 😊

23 t/m 30 april
Op de terugweg van de vakantie hebben we nog een korte fotostop gemaakt op de Sallandse
Heuvelrug.
Verder waren de laatste dagen van april gevuld met het in de avond fotograferen van een
park in Veldhoven. Een gezamenlijke opdracht van onze fotoclub, oefenen met
macrofotografie na het zien van een Webinar van Andrea Gulick en het oefenen- en spelen
van een golfwedstrijd.

