
Fotoverslag van januari t/m juni 2022 

Voorlopig heb ik besloten om een halfjaarlijks verslag te gaan maken. Kijken of ik dit wel 

volhoud 😊 
We hebben in deze eerste maanden van 2022 weinig winter gezien, daarbij was het al vanaf 
het vroege voorjaar t/m juni heerlijk weer. 
 

Januari 2022 
 

Achter ons huis stroomt de Kleine 
Beerze. In het kader van een beter 
waterhuishouding  (meanderen 
i.p.v. rechte beek) zijn ze in januari 
begonnen met het beekherstel. 
 
Ik maakte de foto’s van de 
werkzaamheden voor het januari 
nummer van ons plaatselijke blad 
“de Veasheimerbode”. 
De foto links is geplaatst op het 
voorblad. 
 

 
 

Op 9 januari maakten we weer een fijne wandeling. Deze keer in de Malpie bij Valkenswaard 
(onderdeel van natuurgrenspark De Groote Heide). Een dag afwisselend met zon en fikse 
buien. Het lukte ons steeds om op tijd bij een boom te zijn om te kunnen schuilen.  
Maar de dag leverde prachtige platen op. 
 
Ook ging op pad naar het Grootmeer om een witte reiger te fotograferen die ik daar al een 
paar keer had gezien. Toen ik er vlak bij was begon er helaas iemand hard zijn hond te 

roepen en weg was tie ☹ Er was nog wel een grijze reiger iets verder op waar ik me toen 
maar mee heb vermaakt. 



 
 

 
 
 
 



En zo was het weer tijd voor een natuurhuisje. Op Texel dit keer. We verbleven daar van 21 
t/m 28 januari. We hadden ons voorbereid om de “wilde” zee te gaan fotograferen met zijn 
januari stormen. Niks bleek minder haalbaar .. de meeste dagen was de zee zo glad als een 

spiegel 😊 slecht één dag hebben we een stevige wind gehad. 
 

 
 

 



Februari 2022 
 
Op 18 februari werd er een flinke storm verwacht dus op naar Wit Holland om te proberen  
een mooie stormplaat te schieten. Dat bleek niet zo verstandig te zijn. Om ons heen 
begonnen er bomen om te vallen dus besloten we toch maar snel naar huis te gaan. Dat liep 
wat anders .. we kwamen met de auto vast te zitten in een diepe plas. Gelukkig konden we 
een vriend bereiken die de storm trotseerde en ons er met de tractor heeft uitgetrokken. 
Dat koste hem wel een omklappende deur van de tractor, gelukkig wel verzekerd.  
Kortom een hachelijk en dom avontuur en leverde ook nog eens geen echt goede foto op. 
 

 
 
 

Vanaf 26 februari kwam onze jongste kleinzoon een paar 
dagen logeren (voorjaarsvakantie).  
 
Zoals bijna altijd staat er dan ook tijdens het wandelen  
geocaching met opa op het programma.   

 
Dat zoeken naar “schatten” is werkelijk geweldig.  
Zo worden de wandelingen nooit saai en er zijn er bijna 
altijd genoeg in de directe omgeving te vinden hebben we 
gemerkt. 
 
 
 
 



Maart 2022 
 

Opnieuw een leuk huisje gevonden. Deze keer eens over de grens gezocht en iets gevonden 
in Monschau. Het huisje lag perfect. Vanaf het centrum een stukje naar beneden aan de Rur 
tegen het bos aan maar ook op loopafstand van de restaurantjes etc.. Dus veel gekookt 

hebben we niet 😊. Ook de verdere omgeving is zeer de moeite waard. We hebben o.a. in 
het Rurtal gewandeld, helaas stonden de narcissen nog niet in bloei, maar zijn ook naar Les 
Haute Fagnes in België geweest. Ligt ook maar op kleine afstand van Monschau.  
We waren er van 11 t/m 18 maart en hebben er mijn verjaardag gevierd. 

 

 
 

April 2022 
 

Onze fotoclub bestond 40 jaar en dat was reden voor een speciaal uitje. Ik zat in het 
organisatie comité en gezamenlijk besloten we naar fort Pannerden te gaan daar te lunchen 
en te fotograferen met aansluitend een diner in Bemmel. We gingen met de bus zodat 
iedereen zich die dag kon ontspannen. Fort Pannerden en het diner waren geweldig 
maarrrrrr de bus ! Dat verliep dus niet volgens plan want na het diner kwam er geen bus. 
Veel belletjes later kwam het erop neer dat ze ons gewoon lieten staan. 
Uiteindelijk is het ons gelukt om met de hele groep nog de laatste bus en vervolgens trein in 

Nijmegen te halen. Ik kan Flixbus dus echt niet aanraden ☹ 
 
Maar fort Pannerden is een leuke locatie en met een rijk verleden. Er is een klein museum en 
lopend door de gangen voel je hoe het geweest moet zijn om daar gelegerd te zijn.  
Zeker ook een leuke plek om een dagje met kinderen naartoe te gaan. 
 



In de gangen bij het museum maakte ik deze double exposure opname. 
 

 
 

Mei 2022 
 

In mei hebben we eindelijk weer een “live” Fototentoonstelling kunnen houden van onze 
fotoclub. Het was super leuk om na alle, vanwege de Corona, uitstel- afstel en uiteindelijk 
een online tentoonstelling weer “echt” werk te zien hangen en om met mensen over je werk 
te kunnen praten.  
 

14 en 15 mei – tentoonstelling FGV 
 

 



 
Boven- en onderstaande foto hingen in de “grote” tentoonstellingszaal 

 

 
 
Daarbij ben ik ook nog lid van de groep “experimenteel” binnen onze fotoclub.  Bij dit 
groepje is het de bedoeling om elkaar te helpen met een bepaald onderwerp dat je graag 
wilt verdiepen. Voor mij was het thema in 2021 “Double Exposure”. 

 
Mijn bijdrage aan deze 
“expositie binnen de 
expositie” was dit bord 
met foto’s. 
 
De foto’s zijn behoudens 
dubbelopnames en 
driedubbel opnames  
gemend met textuur 
foto’s. Hiermee heb ik 
geprobeerd om een 
bepaalde zachtheid die 
ik zocht in het beeld te 
krijgen. 
 
Ook de grote foto’s zijn 
dubbelopnames. 
 



Ook maakten we in mei nog een grote wandeling door het Land van de Hilver. 
 

 

Mei 2022 

Toen op 15 maart 2020 alle horeca gelegenheden e.d. dicht moesten betekende dat ook dat 

er geen concerten e.d. meer plaats konden vinden. 

Wij hadden een concert van Guus Meeuwis geboekt en dat ging dus ook niet door. Omdat 

we niet dezelfde avond naar huis wilden rijden hadden we er ook een hotelovernachting op 

de SS Rotterdam bijgeboekt. 

Om een lang verhaal kort te maken van uitstel na uitstel van het concert kwam tenslotte 

afstel. We hadden de overnachting ook steeds opgeschoven, gelukkig kon dat, maar nu 

moesten we die toch echt gaan benutten. 

Dat werd dus sight seeing in Rotterdam met een 

extra nachtje SS Rotterdam erbij. 

Absoluut geen spijt van. We hebben Rotterdam te 

voet bezichtigd, wat betekende zo’n 12km per dag 

lopen maar het was de beste manier om veel te 

zien. 

 

We verbleven op de SS Rotterdam van 24 t/m 26 

mei. 



Juni 2022 

In juni hebben we niet veel ondernomen. Het was verscheidene keren bloedheet dus dan 

blijf je wel rustig      

We zijn eind juni een dagje met vrienden naar de kasteeltuinen van Arcen geweest. Altijd 

weer erg mooi daar! 

 

 

Ook was er deze maand een opstart vergadering van het 

straatnamen project Veldhoven.  

Samen met wat andere leden van de fotoclub leveren wij de 

foto’s aan voor een straatnamenboek dat er in 2023 moet 

komen. 

 

En zo is deze eerste helft van 2022 dan weer een kaart gebracht. Zoals altijd hoop ik dat het 

met plezier wordt gelezen. Tot ziens bij het vervolg! 


