Fotoverslag van mei t/m december 2021
Zoals het zo vaak gaat is het me niet gelukt om gedisciplineerd maandelijks met mijn blog
aan de gang te blijven.
Daarom dus maar een verslag van de resterende maanden van 2021 met, voor mij (ons), zijn
hoogtepunten.
We zitten in deze maanden van het jaar weer op en af met de gevolgen van Corona. Gelukkig
zijn er wel steeds meer mogelijkheden om iets te ondernemen, daarbij mag ik graag golfen
en dat is de afgelopen tijd eigenlijk altijd mogelijk geweest behoudens dat de horeca dicht
moest natuurlijk. Ik maak voor de golfclub de website en deze is dit jaar geüpdatet en ik heb
er wat nieuwe foto’s voor gemaakt.
Mei 2021
Foto’s t.b.v. voorpagina website Golfvereniging Het Caves

Er werd weer veel gewandeld in deze maanden. Onderstaande foto’s zijn van een wandeling
met vrienden bij de Landschotse Heide.

Ook in deze maand vroeg mijn dochter mij om wat foto’s voor haar website te maken dus op
naar Utrecht. Best een hele andere discipline om foto’s van mensen te maken. Niet echt iets
wat ik vaak doe en waar ik heel goed in ben vind ik zelf maar er is gelukkig toch best nog wel
wat uitgekomen dat zij voor haar zaak kon gebruiken.

Juni 2021
In juni werd het weer tijd voor een
natuurhuisje
Het was deze keer niet zo makkelijk
om iets te vinden. Uiteindelijk lukte
het toch en verbleven we van 18 t/m
15 juni een week in een Havezaat te
Kamperveen.
Opnieuw een erg bijzondere plek.
Deze omgeving leent zich wat meer
voor stadbezoek dan wanneer je
midden in de bossen zit dus deze keer stond er o.a. bezoek aan Kampen, Urk en Hasselt op
het verlanglijstje.
Voor mij een beetje nostalgie om dat ik lang geleden in deze omgeving heb gewoond.
O.a. in Marknesse Noordoostpolder, Zwolle en Kampen.

Kampen

Hasselt

Juli 2021
Samen met een vriendin met de
trein naar het museum en een
wandeling in de Moerputten.
Meer valt er over juli niet echt te
vertellen behalve dit treinuitje en
de wandelingen in de omgeving
was het een rustige maand met
heerlijk weer dus genieten van het
buiten zijn en onze tuin.
Overigens zijn die wandelingen ook
altijd de moeite waard. Brabant is
een prachtige streek om te wonen.

Augustus 2021
Een operatie, glamping (en) met onze kleinzoon en wandelen op de Strabrechtseheide.
Voor ons begon de maand augustus behoorlijk heftig. Mijn man werd geopereerd aan een
aneurysma in de aorta. Heel spannend maar gelukkig is alles erg goed verlopen en was hij
binnen de korstte keren weer op de been.
Ook kwam onze kleinzoon (de jongste) een weekje logeren en zijn we een paar dagen naar
een camping hier in de buurt gegaan. Ook al viel het weer die paar dagen wat tegen, met
opa voetballen kan altijd en daarbij, logeren in een tent met alles erop en eraan, wat kan er
dan nog misgaan .
Tegen eind augustus kwam het er eindelijk van om met een vriend (na jaren terug uit India)
en een vriendin een fotomiddagje in te lassen op de Strabrechtseheide.
We hadden prachtig weer, de heide werd al paars en ook de zonnebloemen stonden nog te
stralen. Een heerlijke en gezellige dag.

September 2021
In september nam ik eindelijk de tijd om eens te gaan fotograferen rondom station Tilburg.
Het station is inmiddels helemaal opgeknapt en rondom het station ontstaat langzaam maar
zeker een heel erg leuk gebied. De gerenoveerde Lochal waar nu een bibliotheek in zit is echt
en aanrader om te bekijken. Ook ging ik begin september samen met een vriendin op pad
om boomkikkers te fotograferen. Echt super grappige beestjes.

En toen was het weer tijd voor een natuurhuisje. Zo blij met dit idee dat ontstond omdat
reizen zoals voorheen niet meer mogelijk was. We hebben echt ons eigen land herontdekt
op deze manier en veel tijd genomen om te fotograferen. Daarbij is het vaak goed te doen
en eten moet je overal.
Dus op naar IJzendijke van 17 t/m 24 september ook brachten we een bezoek aan Brugge.

Oktober 2021
Van 21 t/m 23 oktober verbleven we een paar dagen in Paviljoen hotel Grebbeberg. Dit hotel
lag vlak naast de dierentuin van Rhenen waar we moesten daar zijn i.v.m. het afscheid van
een collega. Opnieuw met het idee om te wandelen en te fotograferen knoopten we er een
paar dagen aan vast. Maar jongens wat een regen. Het hield niet op! Wel hebben we nog
wat mooie paddenstoelen kunnen fotograferen tussen de buien door
.

Eind oktober maakten we nog een prachtige herfst wandeling in de Oisterwijk Vennen en
Bossen.

November 2021
November was een rustige maand. Geen uitstapjes of grote wandelingen te melden.
December 2021
In december zijn we ter ere van mijn mans verjaardag maar weer eens een weekje op stap
gegaan. Van 3 t/m 10 december verbleven we dit keer in een huisje in Nieuw Heeten.
Opnieuw een prachtige omgeving daar bij de Sallandse Heuvelrug, Nijverdal etc..
Het weer was een beetje op en af zoals te verwachten voor december met wat mist, regen
en zelfs wat sneeuw maar eigenlijk heb je in zo’n week altijd wel wat mooie dagen en het
regent het zelden de hele dag.
Het was het kleinste huisje waar we gelogeerd hebben tot nu toe maar wel erg sfeervol en
met ontzettend vriendelijke eigenaren die in de boerderij erachter woonden.

Ik hoop dat degenen die dit verhaal lezen er plezier aan beleven om met
ons mee te “wandelen”.

Met deze laatste foto’s van onze belevenissen in december sluit ik dit jaar
af.

