Fotoverslag van februari 2021
Nog steeds op vakantie in Lunteren. Gisteren aan het eind van de dag vertoonde
de camera van Gerry (mijn man) kuren. Een paar keer werd het scherm zwart.
Gelukkig heeft hij het de hele dag op het Wekeromse Zand verder wel gedaan
maar 's avonds deed het scherm dus helemaal niets meer. Je kon nog wel een foto
maken maar niet in het menu of bekijken wat je gedaan had. Flink balen dus. Eerst
maar eens naar Chipclean gebeld of die raad wisten, maar ook Ton vreesde het
ergste.
Nu zit er in Bergen op Zoom nog wel een reparatie centrum van Canon maar daar
ben je ook niet zomaar. Daarbij is deze camera inmiddels ook alweer aardig wat
jaartjes oud .... mmm .. na rijp beraad besloten we een nieuwe camera te kopen
en die af te halen in Apeldoorn.
En dus werd deze eerste februari dag een rustdag met lezen en een beetje rond
het huis vertoeven. De camera konden we dinsdag op gaan halen. Het was frisjes
deze maandagmorgen :-)

2 februari - Camera ophalen in Apeldoorn
Wat een luxe toch dat je kunt besluiten om dan maar een nieuwe camera te gaan
halen. Nee slecht hebben we het zeker niet, eigenlijk ben je gewoon een
spekkoper als je dit soort dingen kunt doen.

Onderweg naar Apeldoorn zagen we aan de rechterkant tussen de bomen door
een heide gebied. Het zou een regenachtige dag worden volgens de
voorspellingen maar we besloten toch om op de terugweg het gebied te gaan
verkennen. Het afhalen van de camera liep voorspoedig dus al gauw waren we op
de terugweg en maakten een stop en een korte wandeling in het gebied dat
achteraf bleek "Het Leesten" te heten. Het ligt vlak bij Ugchelen en de weg
Apeldoorn _ Hoenderloo loopt door dit gebied heen.

Mede dankzij het wat miezerige weer kreeg ik een beetje een mystiek gevoel toen
we daar aan het wandelen waren. Ik denk dat dat gevoel op deze foto het best tot
uitdrukking komt. We besloten terug te gaan als het een drogere dag was om dan

een grotere wandeling te maken. Het is redelijk heuvelachtig daar dus dat moest
toch mooie foto's op kunnen leveren :-)
3 februari - Landgoed Kerhem en Ginkelse Heide
Deze dag zou volgens de berichten echt in het water gaan vallen. En helaas ..... dat
klopte. Het regende pijpenstelen maar we besloten er toch maar even op uit te
gaan. Er lag een wat kleiner landgoed (Kernhem) dicht in de buurt bij Ede dat we
wilden bekijken.
Dus moedig op weg, de regen was iets verminderd. Bij het begin van de wandeling
ging het dus nog maar na een half uur moesten we het met de camera's onder
hun beschermende hoesjes verstopt (gelukkig hadden we die mee) echt opgeven.
Tjonge we waren doorweekt tegen de tijd dat we bij de auto aankwamen. Veel
hebben we dus niet van het landschap gezien.

Op de terugweg tussen Schaarbergen en Ede passeerden we de Ginkelse Heide.
Ook een stop waard natuurlijk. Het was eventjes droog maar nog steeds erg
somber.
Dat maakte het indringende gevoel dat ik kreeg van het kunstwerk "Vensters op
het Verleden"
nog heftiger. Dit vond ik op het internet over dit kunstwerk:

Op 18 september 1944 rond 15.00u droppen 121 Dakota’s ruim 1900
parachutisten en ca. 400 containers op Dropzone Y in Ede. Nu, 75 jaar later, wordt
hier het zes meter hoge Landmark "Vensters op het Verleden" onthuld. Karin
Colen ontwierp de stalen vensters met uitgelaserde figuren, die uitbeelden wat er
op de Ginkelse Heide in 1944 gebeurde.
Wat moeten de mannen die daar in september 1944 landen in een inferno van
geweervuur tussen de Duitsers en de Schotten, op die voor sommigen letterlijk
laatste momenten, een angst gevoelt hebben. Verschrikkelijk. Een klein
stukje verderop staat het Airborne monument. Hiervan heb ik geen foto gemaakt.
Het hele gevoel van deze desolate omgeving maakte dat we beiden besloten hier
niet een dag te gaan wandelen zoals eerst wel de bedoeling was.

4 februari - wandeling in het leesten
Op deze dag dus een grote rondwandeling wandeling in dit gebied. Gedeeltelijk
over de heide en gedeeltelijk door bossen. Ook kwamen we nog een mooi ven
tegen.
In tegenstelling tot de vorige keer was het nu prima wandelweer. Het is wat
heuvelachtig waardoor je op verschillende plekken een erg mooi overzicht hebt
zeker op de Bakenberg, het hoogste punt, deze heuvel is ongeveer 60m.

Stil is het niet op de open heide, tenminste niet toen wij daar wandelden, op de
achtergrond hoor je steeds het schieten van De Harskamp. Maar ach dat mag de
pret niet drukken.

5 februari - weer naar huis
En zo was het weekje weg weer voorbij. Maar we hebben opnieuw genoten. Op
weg naar huis besloten we de "toeristische route" te nemen. Het water in de
rivieren stond volgens de berichten erg hoog dus leek het ons leuk om het eerste
stuk tussendoor via de Neder-Rijn en de Waal te rijden. Die omweg bleek zeker de
moeite waard.

Een erg indrukwekkend gezicht dat hoge water. De "normale" rivier stroomt in het
achterste gedeelte. Dit is bij de Nederrijn. Hier komt de zon al iets te voorschijn
maar toen we bij de Waal aankwamen was het helemaal een bijzonder
schouwspel.

Na een dag thuis begon zowaar opeens de winter. Van plus +8 of zo gedurende
onze vakantie week gingen we uiteindelijk naar -19 in de tweede week van
februari. Echt ongelofelijk wat een verschil.
Het begon op de zondag met veel sneeuwval.
7 februari - sneeuw Kleine Beerze

Als je zoals de laatste jaren zo weinig vorst en sneeuw hebt gezien moet je er toch
optimaal van gaan genieten dus we zijn in die week heel wat aan het wandelen en
fotograferen geweest. Er werd ook gedurende de laatste dagen van de week volop
geschaatst. Het zonnetje was er steeds bij, echt een feestje.
9 februari - Landschotseheide en 11 februari Landgoed Utrecht

Natuurlijk kon ik het maken van wat close-up foto's niet voorbij laten gaan. Een
Macro lens had ik op beide dagen niet bij me.

Gerry wilde heel graag een keer de Zeelandbrug fotograferen en omdat het nog
steeds zonnig (maar wel heel koud) zou zijn op zaterdag besloten we de gok maar
te gaan wagen. Je weet immers nooit in ons kleine landje hoe het weer er 100 km
verderop uit ziet. Inderdaad lag er veel minder sneeuw dan in "ons Vaessem":-)
13 februari - Zeeland

Op weg naar huis nog een korte stop ivm het mooie avondlicht bij de
Westerschelde

In deze barre tijd hebben de vogels het ook moeilijk. In onze tuin hebben we
redelijk wat voederplaatsen en dus was het druk, er is nogal wat vogelvoer
doorheen gegaan :-)

En toen was het weer voorbij en zaten we een weekend later met temperaturen
van +18. Echt heel bizar. Ik geloof niet dat ik zo'n verschil in temperatuur binnen
een week ooit eerder heb meegemaakt.
19 februari - Utrecht en Groenekan
Het was weer hoog tijd voor een lunch bezoekje aan mijn dochter :-). Aangezien
zij fulltime werkt in haar eigen bedrijf is het makkelijker als ik die kant op ga dan
andersom. Ik moest ook even naar Groenekan en besloot eens een kijkje te
nemen bij Fort Voordorp. Hoewel ik vlak bij (bijna om de hoek) in Bilthoven heb
gewoond was ik er nog nooit geweest. Ik was dan ook erg verrast om te merken
dat je daar gelijk op kleine weggetjes door weilanden terecht komt. Je staat echt
gelijk "buiten de stad". Helaas kon ik niet bij het fort komen i.v.m. gesloten hekken
(dankzij Corona) dus heb ik me tevreden gesteld met even wat omgeving
indrukken te fotograferen.

De laatste week van februari ben ik voornamelijk rondom huis aan het oefenen
geweest met Macro fotografie en ook heb ik wat online cursussen gevolgd op het
gebied van de landschapsfotografie. Brrrrrr wat heb ik nog veel te leren !!
24 februari - oefenen met Macro en Photoshop

Ook ben ik aan het proberen iets extra's aan mijn beelden mee te geven, een
"eigen sfeer".
Bij de onderstaande foto's heb ik dat geprobeerd door het gebruik van filters en
door gebruik te maken van dubbelopname.

En zo doorkabbelend was het alweer de laatste dag van februari. We hebben de
maand afgesloten met een heerlijk zonnige wandeling in het gebied rondom De
Donk en Kleine Beerze.
28 februari - rond De Donk

We kwamen ook nog een mini landschap tegen, daar moest ik toch iets mee doen
:-)

Benieuwd wat de maand maart ons brengt. Mijn verjaardag kunnen we helaas
opnieuw niet vieren
dus er staat weer een uitstap gepland maar daarover meer in de volgende blog.
Voor nu bedankt voor het lezen en hopelijk tot de volgende keer :-)

