
Fotoverslag  van januari 2021 

Begin januari hadden we zowaar wat vorst en dus begon de maand met een inhaal foto t.b.v. 
de kerstinspiratie cursus. Eén van de gemaakte foto's heb ik al laten zien in de betreffende 
blog, maar ik had nog een foto die ik ook erg leuk vond en dat was deze: 
 

 
 

Gedurende januari worden de regels rondom Corona steeds strenger. Vanaf 20 januari mag 
er nog maar één persoon per dag op bezoek komen en twee dagen daarna begint de 
avondklok. 
Een avond naar naar de fotoclub gaan etc. is er dus nog steeds niet bij maar gelukkig kan het 
online en hebben we Teams. Er was die eerste online avond in januari ook een presentatie 
van de foto's van de werkgroepen (o.a. van de werkgroep experimenteel waar ik lid van 
ben).  
 

Donderdag 7 Januari - Online Teams bijeenkomst FGV 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

Dit is één van de foto's die ik "misschien" ga gebruiken mocht er een tentoonstelling komen. 
Het is een niet bestaand landschap samengesteld uit diverse foto's. Vandaar experimenteel 
:-) 
 
Verder hebben we dit seizoen het jaarthema "eindeloos". Het valt best tegen om daar een 
goed beeld bij te bedenken, want wat is eindeloos. Eindeloos mooi, eindeloos lang etc. etc. 
hoe breng je dat in beeld? Ik heb o.a. Onderstaande foto voor dit thema ingeleverd. Het was 
voor mij een eindeloos lange weg door de woestijn van Nevada, maar de fotoclub leden 
hadden wat moeite met deze foto voor het thema eindeloos. Het lijkt voor hen namelijk of 
de weg ophoudt. Het is soms moeilijk om je foto's los van je eigen ervaringen en gevoel te 
zien. 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

Al zoekende in mijn fotoarchief kom je van alles tegen. O.a. foto's van het laatste "live" social 
event van de fotoclub in onze tuin afgelopen jaar. Wel op anderhalve meter maar dat was 
goed te doen. Wat mis ik onze samenkomsten. Het is zo'n ontzettend gezellige groep 
mensen. Een kleine impressie. De foto's zijn niet van mij, die heb ik van diverse leden 
gekregen en samengevoegd. 
 

 
 

Maar goed, niets aan te doen, er komen betere tijden en we gaan gewoon door.  
Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar voor mij geldt dat ik gewoon iedere dag eventjes 
een ommetje wil maken. Even eruit. Nu zijn we hier in de gelukkige omstandigheid dat we zo 
achter ons huis naar de Kleine Beerze kunnen lopen en vandaaruit naar het bos. Dus als het 
maar enigszins de moeite waard lijkt gaat de camera mee. 
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9 januari - eind middag ommetje met de hond 

 

 
 

Niet ver hiervandaan is het landgoed Utrecht. (ooit van verzekeringsmaatschappij De 
Utrecht). Door een deel van het landgoed stroomt (en is nog mooi natuurlijk aan het 
slingeren) de beek De Reusel. Ik weet dat daar een houten bruggetje is en dat wilde in graag 
in deze wintertijd gaan fotograferen vanwege de aparte sfeer. Vaak zijn met grijze dagen de 
kleuren juist veel helderder/intenser. 
 

12 januari - landgoed De Utrecht 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

Ook zijn er een paar hele mooie vennen te vinden. Het ven op deze foto heet De Flaes. Op 
het laatst van de middag kwam er nog net een zonnetje door de wolken piepen. 
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En toen, eindelijk, viel er wat sneeuw. We moesten wel super snel zijn want het begon te 
sneeuwen om 4 uur in de middag en rond 5 uur wordt het donker. We zijn gelijk met de 
eerste vlokken uit huis gerend en in de auto gesprongen om naar het Grootmeer te rijden. 
Vijf minuutjes hiervandaan. 
Het was echt even genieten, heel even maar, want de volgende ochtend was alles alweer zo 
goed als verdwenen. 
 

16 januari - sneeuw bij het Grootmeer 
 

 
 

Opvallend vind ik dat het net lijkt of het minder koud is als je de tint wat bruin laat in de 
foto. 
Ik weet niet of iemand anders dat gevoel ook heeft. Toch eens navragen. 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

Ook ben ik in deze tijd nog een keer naar Utrecht gereden om te gaan lunchen bij mijn 
dochter. Altijd heel gezellig. We zien elkaar als het lukt zo'n één keer in de maand. In het 
verleden gingen we dan vaak "ergens" naar een stad om daar dan wat te shoppen en te 
lunchen. Maar meestal hadden we elkaar zoveel te vertellen dat het stukje lopen, eten, 
stukje lopen, drinken, stukje lopen ... en nou dan ook maar diner... samen werd :-) :-) Ook nu 
is het vaak laat in de middag dat ik weer thuis ben :-) 
 

20 januari - Utrecht 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

De kleur van de lucht werd steeds geler en dreigender. Het was zo apart, ik moest wel 
stoppen op de terugweg. Gelukkig had ik mijn camera bij me voor het geval dat :-) 
Dit is nog net in Utrecht Leidsche Rijn bij het Amsterdam-Rijnkanaal en op onderstaande foto 
is de fiets/loop brug (de Dafne Schippersbrug) waar ik op stond te zien. Het is vaak zo gaaf 
als de natuur je een cadeautje geeft, wordt je helemaal blij van :-)  
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

Het had 's nachts een klein beetje gevroren dus op naar de Kleine Beerze. Dit beekje moet 
volgens de plannen weer gaan meanderen. Inmiddels is het stuk tussen Hoogeloon en 
Vessem alweer een tijdje voltooid en het begint daar erg mooi te worden. Leuk om te zien 
hoe alles Langzaamaan veranderd in een echt natuurgebied. 
 

26 Januari - Kleine Beerze 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 

 
 

En toen was het opnieuw zover, op naar Lunteren. Nu vanwege de corona vakantie in het 
buitenland wordt afgeraden hebben we besloten om in plaats daarvan korte trips in 
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Nederland te maken. Hetzij een weekend of een week steeds in een ander stukje van ons 
mooie landje. Ook dit keer hebben we het huis gevonden via Natuurhuisje.nl. Het voordeel 
hiervan is dat de huisjes vaak ook ergens buitenaf te vinden zijn en dat zoeken we. Deze ligt 
net buiten Lunteren in het bos. 
 

29 januari - vakantie in Lunteren 
 

 
 

Een "huisje" kun je dit niet echt noemen. Het was onverwacht groot met 4 slaapkamers en 
twee badkamers. Het Moeshuis (zo heet het) ligt een heel stuk achter het oorspronkelijke 
woonhuis in het bos. Buren zijn dus ver weg. Echt super mooi gelegen maar je moet wel van 
de stilte houden. Voor onze hond was het ook ideaal omdat er een groot gebied rondom 
omheind is. We vermoeden om het wild buiten te houden. Deze foto's laten een stukje van 
de tuin en het daarachter liggende omheinde bos zien :-). Zo vervelend .. haha 
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De volgende dag eerst maar eens op verkenning gegaan in het Luntersche Buurtbosch. Het 
hele bos is bedacht en aangelegd door ene notaris van Ham. Kennelijk een niet al te arme 
notaris :-). 
Bij zijn overlijden schonk hij het bos aan de Lunterse Gemeenschap. Op het landgoed vind je 
onder andere "De Koepel" op de galgenberg. Inmiddels is deze toren een rijksmonument. 
Het schijn dat er in het gebouw ook een doorlopende tentoonstelling te vinden is, maar zoals 
zoveel musea in deze tijd was de toren helaas gesloten.  
 

30 januari - Luntersche Buurtbosch 
 

 
 
 

Vanuit het bos loop je gemakkelijk, via een vroegere grote zandafgraving, naar de 
Goudsberg (51 meter hoog) met daarop de steen die het middelpunt van Nederland 
aangeeft. 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


Toch een beetje een toeristische route al was het mede door het wat sombere weer niet erg 
druk. 
 

 
 

Vanaf de zandafgraving (na de oorlog nog in gebruik) ga je via een stalen trap 15 meter 
omhoog naar de top van de Goudsberg met het middelpunt. Op de foto zie je iets minder 
dan de helft van de trap. Natuurlijk mag een plaatje bij de steen niet ontbreken :-) 
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En zo werd het dan alweer de laatste dag van januari. Opnieuw een dag aan de 
wandel. Naar het Wekeromse zand dit keer. Een hele mooie zandverstuiving met 
rondom erg mooie bossen. De wandelroute bleek een behoorlijk stevige tippel te 
zijn met aardig wat baggeren door het rulle zand. Het was een mooie dag maar bij 
terugkomst was ik wel helemaal kapot.  
 
We hadden het geluk dat er 's morgens bij de start van de wandeling nog wat 
lichte rijp op het zand lag. Dat maakte het nog wat aparter om te zien. 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/7474586972444706131/2563574421399553917


 
 
Het blijkt best een oud en historisch gebied te zijn. Het volgende stukje heb ik 
even gekopieerd : 
"In de buurt liggen veel grafheuvels uit die tijd. In de bodem zijn paalsporen van boerderijen 
uit de IJzertijd gevonden. Met dat patroon als voorbeeld heeft Geldersch Landschap een 
kleine boerderij en een ‘spieker’, een voorraadschuur, nagebouwd." 
 

 
 

Dat het een oud landschap is kun je ook wel zien aan de prachtige oude beuken.  
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Alles bij elkaar was het een wandeling van ongeveer 10 km. Erg mooi en 
variërend gebied om je een dag te vermaken met fotograferen en wandelen. 
Zeker een aanrader. 
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Bij terugkomst is na het uitpakken als eerste foto's bekijken aan de beurt. Zit er 
iets bij dat ik op mijn club kan laten zien .... valt het tegen. Altijd moeilijk om op je 
schermpje te beoordelen. Meestal heb ik ook wel een iPad bij me maar ook dat 
scherm is niet echt groot genoeg voor een beoordeling. Dit keer ben ik niet 
teleurgesteld, genoeg foto's voor bij mijn verhaal en ook om op de club te laten 
zien :-) Ook kan ik het nooit nalaten om wat met de foto's te spelen zoals b.v. met 
deze :-) 
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Zie voor het vervolg van ons weekje lunteren de maand februari. 
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