Fotoverslag van maart 2021
De eerste twee weken van maart zijn bijna voorbij en er valt weinig bijzonders te melden.
We zijn niet veel op pad geweest om te fotograferen, de meeste activiteiten bestonden uit
online vergaderen, boekhouding bijwerken en golfen, dat laatste is iets wat ik (bij droog
weer :-)) heel graag mag doen. De kappers mogen weer open, hoi hoi en een half uurtje op
afspraak winkelen is ook toegestaan.
Voor mij wel heel fijn, ik heb een nieuw Sirui carbon statief met statiefkop gekregen voor
mijn komende verjaardag :-) een feestje zit er helaas nog steeds niet in.

Nu eerst eens aan de gang met de foto's uit mijn archief en het bijwerken van o.a. mijn
Pinterest site en mijn shop bij Werk aan de Muur. Leuk om te doen. Mocht je belangstelling,
hebben het adres is:
Werk aan de Muur: https://www.werkaandemuur.nl/nl/beeldmaker/Marianne-van-derZee/37496
Eerste week van maart - archief foto's bekijken
Deze foto met de bloemknop van een aardpeer vond ik in zwart-wit het mooist.

Deze foto van het wandelen in buurt van De Lutte vorig jaar bracht me weer helemaal terug
bij het late voorjaar. Ik kan niet wachten :-)

We hebben best erg veel gefotografeerd de laatste maanden dus is het ook wel nodig om de
tijd te nemen om je archief door te lopen en op te schonen. Ik heb toch weer veel te veel
foto's bewaard zie ik wel. Weggooien als het niet bewogen of i.d. is vind ik best moeilijk snik
:-( :-(
Maar het is leuk om te kijken of er toch niet nog wat bijzonders tussen zit. Vaak is het voor
mij, waarschijnlijk door de herinneringen, eerder een bijzondere foto dan voor een ander
maar dat mag de pret niet drukken.
Verder ben ik weer aan het bewerken geslagen. Ook een leuk tijdverdrijf om te zien wat je
verder nog met je foto's kunt. Het zijn er in dit digitale tijdperk altijd zoveel :-) . Ik denk nog
vaak aan mijn fotorolletjes van vroeger .. een rolletjes van 36 was al heel wat .. nu kom je
met een paar honderd thuis. Nadeel is dat je een stuk minder selectief bent met
fotograferen .. voordeel dan weer dat je weinig mist.

Maar het wandelen met de hond en camera mee gaat natuurlijk nog wel door. Dit is langs de
Kleine Beerze een stukje stiefelen bij ons vandaan.

Dat posten van foto's uit mijn archief brengt me op een idee. Meestal laat je maar een paar
foto's zien (op de fotoclub b.v. of sociale media) die je net hebt gemaakt. Maar er zijn er
natuurlijk veel meer die het bekijken waard zijn, althans dat denk ik zelf :-)
Zeker in het verleden heb ik ook veel architectuur foto's gemaakt ... een paar jaar lang
werkte ik ook parttime als fotograaf voor Nijburg klimaattechniek in Sappemeer.
Mmmmmm misschien een aparte blog maken ?? Eens over nadenken. Hier één van de foto's
die ik net tegenkwam. Het is de gevel van een gebouw op de campus van Groningen, van
architecten bureau Rau.

Nog twee dagen en dan gaan we een weekje naar een natuurhuisje in Friesland, daar vieren
we dan ook mijn verjaardag. Toch ook een leuk vooruitzicht :-)
Het ligt in de buurt van Appelscha, op de grens Friesland-Drenthe, als ik het goed begrepen
heb op wandelafstand van een natuurgebied. Het is lang geleden dat ik in Friesland ben
geweest (geboortegrond van mijn vader) dus heel benieuwd.
Vrijdag 12 maart - De rit naar Applescha
Na een stevige rit van ongeveer tweeënhalf uur kwamen we vol verwachting aan bij ons
stekje voor de komende week. Na twee keer te ver zijn doorgereden, de navigator kon het
niet vinden en gaf iets anders aan, beseften we dat we waarschijnlijk een zandpad in
moesten rijden naar het natuurgebied "de Schaopendobbe", bijna aan het eind van het
zandweggetje zagen we inderdaad rechts een boerderij liggen. En ja hoor, het "natuurhuisje"

was daar ook. Deze eerste foto's zijn IPhone foto's dus let maar niet op de pixels en
vertekening :-)

Echt een heel gezellig huisje. Alles wat je nodig hebt was er en de omgeving straalde een
heerlijke rust uit. Eerst een kopje koffie natuurlijk, toen gauw uitgepakt en even snel op pad
om "de buurt" te bekijken voor het donker werd. Eind zandpad dit natuurgebied, geweldig
toch !!

Het weer zag er bij het begin van de wandeling goed uit maar het werd steeds donkerder en
op het laatste stuk hadden we een flinke bui te pakken, dus tijd om lekker van de eerste
avond in het huisje te gaan genieten :-)

Voor de tweede dag werd er opnieuw flink wat regen en wind verwacht en dat kwam helaas
ook uit dus besloten we maar een auto verkenningstocht te gaan maken en gelijk de
boodschappen in huis te halen. Het werd een rondje:
Elsloo-Makkinga-Twijtel-Hoornsterzwaag-Beetsterzwag-Lippenhuizen-Gorredijk-Heerenveen
(en de boodschappen) -Mildam-Nieuwe-en Oude Horne-Oldeberkoop-Zandhuizen_terug
naar huis via elsloo.
Het stormde onderweg behoorlijk en regende inderdaad nagenoeg de hele tijd pijpenstelen.
We hadden een korte fotostop bij de mooie oude bomen langs de wegen, het Wallebos in
Beetsterzwaag en bij het Konings- of Ouddiep maar het was steenkoud en we waaiden uit
ons jasje. Dus na de boodschappen geen stop meer maar relaxed rijdend richting de kachel.
Zaterdag 13 maart

We besloten om zeker het Wallebos nog een keer goed te gaan bekijken als het weer wat
beter was. In een bos is het altijd gauw te donker om te fotograferen zonder statief.
In Heerenveen wilde ik echt ook even het Thialf stadion "live" bekijken. Je ziet het zo vaak op
de TV maar ik was vooral nieuwsgierig naar de buitenkant. Zou het bijzonder zijn ?? Dat viel
me eerlijk gezegd wat tegen voor zo'n beroemd stadion, maar wie ben ik :-)
In zwart-wit komen de lijnen wat meer tot hun recht en dan vind ik het gebouw nog wel iets
hebben.

Zondag 14 maart
Het weer was gelukkig wat beter dus op weg naar het nationaal park Drents-Friese Wold. De
route die we eigenlijk hadden willen lopen ging niet door omdat het stuk door het
Aekingerzand verboden was voor honden (ook aan de lijn, waarbij ik me afvraag wat het
verschil is tussen honden en spelende en roepende kinderen) tja .... dus zijn we eerst maar
een route richting het Canadameer gaan lopen. Wel wat minder mooi helaas. Maar al die
nattigheid levert toch ook wel weer wat leuke plaatjes op.

Het valt me op dat veel van deze winterfoto's een bruine tint hebben ... ook wel mooi maar
een beetje fris groen zou het wel wat levendiger maken. Niets aan te doen, afwachten maar
op de uitjes in het voorjaar. Kan niet wachten :-)
Na deze eerste route gelopen te hebben, een route van 9,6 km, waren we al wel redelijk
uitgewandeld maar we wilden toch nog even het Aekingerzand zien. Dus hond met bak
water in de auto en daar toch nog even een klein extra rondje gemaakt.
Het eerste wat we tegenkwamen op weg naar de zandduinen waren wat fietsers en deze
omgevallen boom. Door het weggespoelde zand was de wortelstructuur prachtig te zien.

Geen spijt dat we toch nog een stukje extra zijn gaan lopen. Het was wel een stuk drukker
maar Wat is het daar mooi !! En ruim genoeg voor de anderhalve meter :-)

Maandag 15 maart - Verjaardag en Fochteloërveen

Vandaag weer een jaartje ouder geworden. We konden mijn verjaardag (opnieuw) niet
vieren dus dat was ook waarom we deze week hadden uitgezocht om weg te gaan. Zo'n dag
is thuis toch wat stil zo zonder visite en een knuffel. Pfff wat zou ik graag even de kinderen
en kleinkinderen tegen me aan houden, maar het komt goed ! Even volhouden nog :-)
Iemand had op Facebook mijn foto's van het Drents Friese Wold gezien en raadde ons aan
om ook dit veen (Fochteloërveen) op de grens van Drenthe en Friesland te
bezoeken. Ik maak op Facebook altijd een kort dag verslag zodat onze familie kan
meegenieten. Ze wonen allemaal verder bij ons vandaan. Het was er inderdaad erg mooi en
een heel uitgestrekt veen landschap. Wel op sommige stukken erg nat dus was ik blij dat ik
mijn laarzen aan had. Ik had ze bij nader inzien toch maar gewisseld voor mijn lage
wandelschoenen ... maar goed ook want ben een paar keer tot over mijn enkels in de blub
gezakt :-)
Het werd steeds donkerder maar op een kleine bui na is het droog gebleven. Leverde wel
mooie platen op van de donkere lucht tegen het riet.

Dinsdag 16 maart - Via Alpherbosch, Wite Mar en Hemrikkerscharren naar het Wallebos
De wandeling naar het Wite Mar (witte meer ivm het witte zand op de bodem) ging eerst
door het Alpherbosch, een erg mooi stuk bos. De parkeerplaats waar we de auto hadden
staan om te gaan wandelen was nog ongeveer 1 km voor Beetsterzwaag. Dat meer is in de
winter tevens in gebruik als ijsbaan. Ik kan me voorstellen dat het dan een genot is om daar
te schaatsen het ligt werkelijk prachtig beschut.

Na een heerlijke wandeling door het bos, met diverse vennetjes en oude bomen, kwamen
we bij

de Hemrikkerscharren. Dat gebied is opnieuw ingericht voor de natuur, er loopt een beek
doorheen die nu weer meandert dus het is vrij nat. De herinrichting was in 2019 klaar heb ik
gelezen. Als het hier achter ons huis, waar ze als het goed is eind dit jaar beginnen met het
meanderen van de Kleine Beerze, net zo mooi wordt mogen we niet mopperen met de plek
waar we wonen. Overigens nu ook al niet :-)

En toen kwamen we, na over en langs een golfbaan te zijn gelopen, aan bij het Wallebos. Ik
had er wat foto's van gezien op het internet en was heel benieuwd naar de bomenlanen. Ik
heb wat met die statige oude reuzen :-) Wat zijn ze mooi hè !!

Dat waren een beetje veel foto's van deze wandel dag misschien maar ik ben gek op die
bomen dus wil natuurlijk veel te veel laten zien :-)
Ok de volgende dag. We besloten er maar eens een rustig dagje van te maken na al die
kilometers in de beentjes. Dus stond er een "kleine" wandeling vlak bij huis in het
natuurgebied rondom de Schaopendobbe op de planning. Tja dat klein werd natuurlijk toch
weer groot maar er is ook zoveel te zien in zo'n week :-)
Woensdag 17 maart - De Schaopendobbe

Het bleek een heel afwisselend gebied te zijn met stukken heide, naaldbos, vennen,
weilanden etc.. Naarmate we verder van de heide afkwamen werd het wel een stuk minder
gecultiveerd maar ook dat heeft iets.

Terwijl we aan het wandelen waren werden we door diverse mensen geappt. Er was een
grote brand in Vessem. Het bleek dat er een loods met daarin Caravans en Campers in de
brand stond. Dan ben je toch even met je gedachten thuis en bij de mensen die daar
misschien hun kostbare spulletjes hebben staan. Helaas was dat voor sommige van onze
kennissen ook het geval bleek achteraf. Heel sneu.
En toen was de laatste dag alweer aangebroken. Nog één keer een natuurgebied bezoeken.
Wie weet wanneer en of we ooit nog weer in Friesland terecht komen. Toch een stukje uit
de buurt :-)
Op naar nationaal park De Alde Feanen. Er stond bij de beschrijving aangegeven dat het
weliswaar het beste varend te verkennen is maar dat er ook goede wandelmogelijkheden
zouden zijn. Veel water te verwachten dus overal maar het zou een droge dag zijn.

Mooi niet !! Toen we er vlakbij waren begon het vreselijk hard te regenen. Wij kijken op
buienradar .. nou het was toch echt droog ... tenminste op de app dan niet bij ons :-(. Dus
wat te doen.....
We hadden koffie bij ons en zijn eerst maar in de auto een kopje koffie gaan drinken
onderwijl duimend dat het droog zou worden. En ja ... werkelijk .. wel nog steeds hele
dreigende luchten maar het hield op met regenen dus we hebben het gewaagd. Hahahah ...
het was echt zwemmen af en toe .. tot je enkels in het water en de drab. Maar heel erg de
moeite waard, weer zo'n mooi gebied. Ik kan me zo voorstellen dat het in het voorjaar met
een zonnetje erbij een plek is om een hele dag door te brengen met picknicken, lekker
genieten van de rust, het water en de vele vogels.
Donderdag 18 maart - De Alde Feanen

We hadden het geluk om net aan te komen bij een vogelkijkhut op het moment dat het weer
flink begon te regenen. Een korte bui gelukkig.

Een dag met af en toe een modderbad maar prachtige luchten, alle moeite zeker waard :-)

En zo was de laatste dag alweer voorbij. Het gaat zo snel zo'n week, zeker als je bijna steeds
op stap bent om zoveel mogelijk van de omgeving te zien. Best een beetje vermoeiend soms
maar eenmaal thuis kunnen we lekker uitrusten en nagenieten denken we altijd maar.
Vrijdag 19 maart - de thuisreis via de polder en Schokland.
Het eerste stukje op weg naar huis besloten we een toeristische route te nemen. Via
Steenwijk, Giethoorn, Vollenhove de polder in en dan vanaf Almere pas op de A27 en
vervolgens A2.
Een leuke route om te rijden en we hebben geluncht bij Museum Schokland, natuurlijk
gesloten i.v.m. de Corona maar wel even daar rondgelopen. Mijn fototas was op de één of
andere manier onder allerlei andere dingen terechtgekomen dus maar wat foto's die ik met
mijn mobiel heb gemaakt.

Tijdens de rit hadden we prachtig mooi weer, ook de eerste week thuis bleef dat zo.
Misschien was het weer deze week wat minder leuk om te wandelen maar voor de foto's
heb ik (vind ik zelf) prachtige luchten gescoord en dat is toch ook wel erg leuk.
Na deze week heb ik mijn fototoestel in maart niet meer uit de tas gehad. Te druk met
andere zaken zoals vergaderen, nieuwsbrief maken etc. voor de activiteiten commissie van
de golfclub.
En omdat het zulk mooi weer was natuurlijk ook daadwerkelijk golfen. Een van onze leden
(Marc de Vries) heeft een mooi nieuw logo ontworpen waar we erg blij mee zijn.

Grappig om te vertellen is nog wel dat bij thuiskomst het blad "In Beeld" van onze fotoclub
op de mat lag. Laat daar nou bijna dezelfde foto in staan als die ik gemaakt heb van een
dode boom op het Aekingerzand.
De boom is zo uniek qua vorm dat je hem gelijk herkend. In het blad werd gezegd dat men
een associatie had met een beeld van Zadkine" De verwoeste stad".

Ook wij hadden dat gevoel toen we hem fotografeerden.

En zo is de maand maart weer voorbij. Ik hoop dat degenen die dit lezen het verhaal leuk
vonden.
Wat mij betreft in ieder geval tot ziens in april :-)

