
Mijn jaar/fotoverslag van 2020 - juli t/m december 

Juli 2020 

De maand startte met een fikse wandeling op de Strabrechtse Heide. Een mooi heide- en 
bosgebied vlak bij Heeze. We hadden het geluk een dag uitgezocht te hebben met 
prachtige luchten. 

 
 

Ook in juli reed ik voor een vriendin naar een oogkliniek in Hilversum en werd gelijk één 
van mijn wensen, het fotograferen van (tbc) sanatorium Zonnestraal in Hilversum, 
vervuld. Het is een heel bijzonder gebouw dat al in 1928 gebouwd werd. Voor die tijd 
super modern. Helaas waren ze druk aan het schilderen/renoveren dus kon ik niet erg 
dichtbij komen. En natuurlijk had ik ook de verkeerde lens op mijn toestel zitten )-: 
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Achter onze tuin ligt het "voedselbos" van ons dorp. In de daar neergezette nestkast zat 
een nestje torenvlakjes. Zo leuk om die te bekijken. De tweede week van juli vlogen ze 
uit. Zo leuk om te zien. 
 

 
 

Augustus 2020 
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Augustus begon met een bezoek aan de kasteeltuinen Arcen. We hadden daar nog nooit 
rondgelopen maar wat is dat daar leuk zeg. We hebben ons een dag prima vermaakt. Op 
dat moment waren de restaurants weer open en konden we buiten op een terras heerlijk 
lunchen. 

 
 

Het eerste weekend van augustus zijn we naar Mennorode geweest, een hotel in de 
bossen bij Elspeet. Toen kon je in het restaurant eten maar moest je wel de anderhalve 
meter afstand bewaren. Grappig was dat ze zelf rolkarren hadden gebouwd waar de 
ober aan de ene kant liep en jij aan de andere kant het eten kon pakken. Goed bedacht 
toch :-) Zag er leuk uit :-) 

Op de terugweg zijn we eerst nog naar de Posbank bij Arnhem gereden. De heide stond 
zo mooi in bloei en daar is het nogal heuvelachtig dus dat was helemaal super mooi om 
te zien. 
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Ook zijn we nog een weekend naar Kasteel Daelenbroeck bij Herkenbosch geweest. We 
hadden daar een soort appartement maar hebben bij het restaurant gegeten. Het was 
toen zulk heerlijk weer dat we alle avonden buiten konden zitten. Mooie omgeving ook 
daar. De foto is van een wandeling naar de Gitstappermolen bij Vlodrop.  
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September 2020 

 

Vrienden van ons stonden op camping Welkom in Hoogcruts (in de buurt van Slenaken). 
We zijn daar een dagje op visite geweest. Heel gezellig een stuk gewandeld en in de 
buurt wat rondgetoerd en e.e.a. van de omgeving bekeken. De foto is van kasteel Mheer 
in Mheer :-) 
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In september zijn we zelf ook nog een weekje weg geweest naar Gerlach. We hadden een 
superleuk plekje gevonden via Natuurhuisje.nl. Het was in het oude (houten) 
stationsgebouw van Houthem-St. Gerlach (Halte St. Gerlach) dat is omgebouwd als 
vakantiewoning. Echt heel gaaf om daar te verblijven. Er zat een hele grote tuin bij en 
aansluitend een wijngaard, dus voor Myra (onze hond) was het ook helemaal te gek. Die 
heeft er ook de tijd van haar leven gehad.  
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Heel erg mooi (en chique) waren het Château van Gerlach met zijn tuinen waar we het 
geluk hadden dat er een beeldenexpositie aan de gang was. Zaten erg leuke dingen bij 
vooral de glazen objecten vond ik mooi. De Gerlachuskerk is ook prachtig. Dat zulke 
schilderingen zo goed bewaard zijn gebleven. Echt heel apart om te zien. 
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Oktober 2020 

 

Hier ben ik een beetje aan het smokkelen :-) deze foto's zijn van september. We zijn toen 
twee keer aan het eind van de middag naar de Leenderheide geweest om de te 
fotograferen. Het is daar dan echt prachtig. Ook een beetje glooiend hier en daar wat het 
nog leuker maakt voor de foto's. Twee keer omdat het de eerste keer erg mooi leek maar 
toen we uiteindelijk op de plek aankwamen waar erg veel heide in bloei stond begon het 
vreselijk te hozen en te waaien... brrrrr.. 
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Hier dus........ 
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Dus toen nog maar een keertje terug maar dat was wel de moeite waard. Toen konden 
we heerlijk aan de gang en leverde het mooie plaatjes op. 
 

 
 

November 2020 

Opnieuw een weekje weg. Wat een luxe toch hè. Dit keer naar Bredevoort (ligt vlak bij 
Aalten/Winterswijk). We waren nog nooit in die buurt geweest maar ook weer een heel 
mooi stukje Nederland. Het huisje hadden we weer gevonden via Natuurhuisje.nl, die 
hebben toch echt hele leuke dingen. Het lijkt zo op de foto heel klein maar dat viel reuze 
mee. Het was groot zat en van alle gemakken voorzien. Van buiten vond ik het net een 
Hans en Grietje huisje :-). Ook het weer was voor november nog heerlijk. Gerry heeft 
iedere avond buiten ons potje klaargemaakt in een vuurschaal. 
Jammie !!! 
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Zo zag dat potje koken er dus uit. En lekker dat het was. Ik heb toch wel geluk met een 
man die o.a. koken als hobby heeft uitgekozen na zijn (halve) pensioen :-) :-) 
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En wat was het heerlijk en mooi om in de buurt de bossen te verkennen hun 
super mooie herfstkleuren. Echt een feestje om daar dan rond te lopen. 
Zonnetje erbij, hondje en koffie mee. Helemaal te gek. De foto's van de bossen 
zijn trouwens genomen in de Bekendelle. Door dat 
natuurgebied meandert ook de Boven-Slinge. Een kleine impressie van mijn 
herfstgevoel daar. 
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December 2020 

 

Zoals bij bijna iedereen zag de maand december er dit jaar wat anders uit. We 
hebben zoals steeds in deze tijd veel gewandeld en heel veel gefotografeerd. 
Dat laatste omdat we meededen aan een "kerstinspiratie cursus" van het 
maandblad natuurfotografie. Maar daarover vertel ik in een aparte blog :-) 
Gerry (mijn man) is 7 december jarig en één van onze vrienden de dag ervoor. 
Normaal vieren we met alle gasten daar om 12 uur dat ze samen jarig zijn 
maar dat kon natuurlijk dit jaar niet. Daarom hadden de buurvrouw en ik 
bedacht dat we als cadeautje een weekendje naar een hotel zouden gaan. 
Begin december kon dat nog. Het werd Egmond aan Zee. Opnieuw hadden we 
super veel geluk met het weer. 
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Gelukkig mochten we rond de kerst nog wel twee bezoekers ontvangen dus 
zijn de kinderen met kleintjes om de beurt hier geweest. De oudsten, die 
inmiddels al zelf volwassen kinderen hebben en daardoor nu met 4 personen 
zijn,  hebben wij maar opgezocht. Je mocht immers maar met 2 mensen op 
bezoek. Op deze manier verliep de kerst voor ons toch erg gezellig. 
 

 
 

En dat was het laatste verslagje van ons wel en wee in het jaar 2020 alweer. 
Ondanks de Corona hebben wij absoluut geen klagen. Ik realiseer me heel vaak 
in deze tijd hoe goed we het eigenlijk samen hebben.  
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