
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 1 Nummer 7 

 
Van Wim en Cees 
 
De commissie Wel en Wee van Fortissimo, Cees en Wim, wil graag op de hoogte zijn van het wel en 
wee van jullie allen. KOORonaNIEUWS is een mooi initiatief dat, denken we, door eenieder met plezier 
wordt gelezen. Maar omdat we niet elk lid in beeld hebben leek het ons een goed 
idee om alle geadresseerden te vragen hoe zij het maken. Het hoeft geen 
lang verhaal te zijn, een kort berichtje is voldoende. Hieronder staat een voorbeeld 
van een mogelijke reactie. Als je het mailtje met KOORonaNieuws opent, begin 
dan met “ALLEN BEANTWOORDEN”. Dat kan met elk mailprogramma. Schijf dan 
hoe het met jou/jullie is, dan weten alle deelnemers het. We hopen dat iedereen 
een antwoord stuurt dan zijn we weer als club samen! Bedankt alvast. 
De reacties komen, als de commissie dit nodig vindt, in de eerstvolgende nieuwsbrief; níet op de 
website van Fortissimo.  
 
Voorbeeld reactie van Wim: In Halsteren aan de Buurtweg gaat het op rolletjes, al missen we wel de 
repetitie en de directe contacten met de kleinkinderen. We zijn blij met ons tuintje. 
 
 
Van Kristin 
 
Hier jullie LEEDING LIEDY, (zo zegt Niko het toch?) 
Het heeft mij veel deugd gedaan om de filmpjes te bekijken van Cornwall en het Ladies Choir 
Liskeard.  
Vooral de speech van humble en real minoritas Niko en jonkman Robert was een hoogtepunt. De 
cineast werd wel soms verwaarloosd en moest op zijn strepen staan. 
De liederen die werden gezongen vóór de taart waren vol enthousiasme gezongen en de teksten 
waren verassend up to date: (not) Close to you, Old time religion, Now is the month of may en vooral 
We’ll meet again. 
Cut that cake was een voltreffer! 
Mooi om jullie allen te zien zo veel jonger! 
Mannen met baarden (soms ook snor hè Jan) en 
grote brillen. Mooi mooi… 
Hier gaat alles zijn gangetje, we leiden een rustig 
leven en de tuin en moestuin heeft er we laat bij. 
Toen ik in de Ardennen woonde was het ook zo 
rustig, in een omtrek van 20km geen 
verkeerslichten, twee waren er. Één in Trois Ponts 
en één in Vielsalm.  



We moesten nooit in de file staan en konden de auto altijd ergens kwijt zonder te moeten betalen. 
We woonden in een dorpje van 5 huizen en dat geeft een heel rustige en vriendschappelijke sfeer. Ik 
voel me nu ook weer veel meer zo. De rust doet goed, ook de blauwe lucht zonder die vervuilende 
vliegtuigen, het is alsof we 20 jaar terug achteruit zijn in de tijd en ik hoop dat er zoveel mogelijk van 
blijft hangen. Enkel, ik mag niet meer in Nederland binnen. Heel raar dat er terug grenzen zijn, ik 

dacht dat we in Europa niet meer aan kleine 
grenzen zouden doen maar heel snel was de 
grens duidelijk getrokken, ook bij de mensen 
(niet bij mij hoor). Het virus neemt bij ons af, ook 
zo bij jullie. 
Hopelijk zullen ze de grenzen terug opengooien 
zodat we kunnen verder gaan met repeteren. 
Morgen zal ik een aantal oefeningen opnemen 
om jullie aan het zingen te houden! Luister nog 
steeds veel naar de opnames van Cees en zorg 
dat ik niet te veel moet herhalen wat we al 
geoefend hadden. :) 

We’ll meet again! 
Warme groeten, 
Kristin Roland 
 
 
Van Wim en Ben 
 
Vervolg van de voettocht door Cornwall door Wim 
 
Bijdrage Wim 

Tuesday 5 – 7 – 94 

Na ’n ontbijt in Portreath, waar we ons excuseerden voor de grote brullen onder de voetbalwedstrijd 
NL. – Ierland werden we door onze “landlady” voor hooligans uitgemaakt. Ben had voor onze 
goedkope lunch vandaag wat broodjes gehaald. Er waren twee ham-and-eggs-baksels bij alsof ons 
cholesterol nog niet hoog genoeg was. Vandaag stond ons een zware dag te wachten en, ja hoor, nog 
maar net het dorp uit of er kwam een (letterlijk) ademloze klim. Gelukkig volgden er wat vals plat 
maar al snel werden we geconfronteerd met haarspeldafdalingen en klimmen en de heerlijke 
honderd treden trapjes. Het was gelukkig wat bewolkt, waardoor 
onze temperatuur onder de 40⁰ bleef. Naar beneden kijkend kun je 
je voorstellen hoe men aan de namen als Hell’s Mouth en Deadman 
Cove komt. Na onze eerste koffiestop ( water + koekjes) kregen we 
de eerste foutparkeerder van vandaag te zien. Op een punt waar 
haast onmogelijk een auto kon komen was een rode Porsche 20 m. 
naar beneden gegleden en hing op een soort bobbel klaar om naar 
benden te storten. Geen parkeeragent te bekennen wel een 
trimmer uit de buurt die even ging kijken en de autosleutels vond. 
Op onze aanwijzing “Back it up” bleef hij het antwoord schuldig. Na 
bij Hell’s Mouth het ± 5 jaar geleden foutgeparkeerde vrachtschip te 
hebben  zien liggen, kwamen we langs het  Godrevy Island met z’n 
vuurtoren beroemd uit Virginia Woolfs’ ”To he Lighthouse”. Hier 
passeerden we weer het aardslelijke vrouwtje dat we gisteren bij 
het “Crabtentje” ook al zagen. We are being followed. Maar zoals 
Corry terecht opmerkt “je gaat er altijd op achteruit”. De zee en de wind blijven boeien en als je dan 



een stuk over de weg moet baal je als een stier. Dat duurde gelukkig niet lang en het duinpad begon. 
Het was juist daar dat Ben voor het eerst dit jaar de sneeuw in een andere tint zag, nl. groen. Zelf heb 
ik ook de conversatie op nul gezet om mijn longen goed te laten werken. Het was nodig. We liepen 

nog even verkeerd en normaal is dat niet zo erg, maar als je ± 2 km. 
te ver loopt met zo’n rugzakje van 15 kg. Dan voel je je tandvlees 
hoor! Ons B&B-adres was bij een oude dame die een “gardenroom” 
had met inrichting uit de jaren  ‘20, maar normale prijzen uit de 
jaren ’90. Haar ingenieuze thee-apparaat bezorgde ons enige 
paniekerige momenten en we dachten dat heel Hayle zonder stroom 
kwam te zitten, want toen ik de stroom aanzette ging er een lamp 
aan en begon er keihard een alarm te loeien tot 2 x toe. Dat bleek 
later een automatisch thee-apparaat te zijn met wekkerinstelling. 
Vanavond hebben we eens chic gegeten met 2 meskes uit HongKong 
(stainless steel) en bijna hadden we er één gebruikt om die rotkat uit 
het restaurant te jagen. Het was lekker, maar dat mag ook wel als je 
50 minuten op je eten wacht. Ik ga stoppen want die oude dame is 
erin geslaagd om ons om 7.00 uur uit bed te krijgen. We moeten om 
7.45 uur aan tafel zitten. 

Dag 4 

Deze ochtend begon met een redelijk gezellig ontbijt met 3 Amerikanen die ook het kustpad liepen, 
maar dan in de helft van ons tempo: ± 10 km per dag. Vanwege het vroege ontbijt stonden we om 
8.30 uur weer op straat richting St. Ives. Het eerste deel was terrible. Voor het eerst weer een heel 
stuk tussen die stinkende auto’s op een smalle weg waar ze je bijna plat reden. Toen naar een typisch 
kerkje waar we net wat wilden gaan zingen toen de pastor kwam kijken wat die snoeshanen daar 
deden. Vervolgens ontmoetten we ’n duiker die in en na de oorlog het Noordzeekanaal en de Nieuwe 
Waterweg mijnvrij had gemaakt. He loved the Dutch! In St. Ives probeerden we tevergeefs die 
ellendige rugzakken een paar uur kwijt te raken, maar zelfs bij de VVV trapten ze er niet in. Na ’n 
koffiepauze bezochten we het atelier en de tuin van Babara Hepworth: prachtig, imposant. 

Het werd weer tijd om het pad op te zoeken en die ± 11 km. zouden we wel eventjes in ’n uur of 3 
afleggen. Nou, mooi mis! Het werd veruit de zwaarste middag omdat het pad onzichtbaar was, door 
slik over graspollen, over en langs grote stenen enz.. Allebei maakten we een misstap met 
blubbergevolgen en dat alles was niet goed voor de moraal. Ben zijn schoen scheurde open en dus 
ging hij daar te veel op letten en U kent waarschijnlijk het gevolg.. Enfin, na ± 5½ km. bereikten we 
Boswednack Manor, ’n oud huis met bijgebouwtjes een snoezige tuin en een paar kunstenaars als 
bewoners.  

Tussen twee haakjes, ik ben nog vergeten te vertellen van die Duitser 
die zo aardig was een foto van ons te nemen op een van de mooiste 
punten van Cornwall. Wat hebben wij die vent vervloekt. “Hoe lang is 

het nog?” vroegen wij. Hij zei “2 à 2½ uur en het is niet moeilijk”. 

Nou wij hebben hem vervloekt. Vanavond zijn we wandelend 

naar de pub gegaan en hebben op de terugtocht nog wat 

spirituals gezongen voor twee paarden en wat koeien. Het was 

vast niet van een hoog niveau want de koeien gingen lopen, 

maar wij zaten in het weiland nog te genieten van de prachtige 

oceaan en zagen een schitterende zonsondergang. Een prachtig 

besluit van een dag die we zo vol goede moed begonnen, maar 

die ons door diepe dalen voerde. 

P.s. Ben heeft niet geklaagd over mijn snurken vannacht! 



Van Ad 
 
Reisverslag van Ad en Annemarie deel 5 

Op zondag 9 februari rijden we westwaarts verder langs de 

besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada. We lunchen in het 

stadspark van Antequerra. Op zondag zit de halve stad daar. 

Spanjaarden houden ervan op om zondag met de hele familie te 

flaneren en in bossen en parken samen te eten. Super gezellig lijkt me 

dat. 

Antequerra kent een steile 900 m hoge kalksteen rots, de “rots der 

geliefden” genaamd. Het verhaal gaat dat een onmogelijke liefde hier 

eindigde doordat beide geliefden hier samen van de rots gesprongen 

zijn. Dan kijk je toch even anders naar zo’n rots. 

Dit gedeelte van Andalusië is bezaaid met de zgn witte bergdorpjes. 

Fraaie oogverblindende witte kronkelstraatjes waar je met een 

camper niet moet proberen doorheen te rijden.  

Onze tocht eindigt op een natuurcamping vlakbij zo’n wit dorpje genaamd Olvera.   

 

Hier hebben we een bijzondere ontmoeting met Marilou en haar vrienden. Marilou is mede 

bestuurslid van SBM. De ontmoeting is niet helemaal toevallig. We 

wisten van elkaar dat we in Andalusië zaten en heel toevallig 

bleek dat vlakbij Olvera.  

Natuurlijk samen koffie gedronken, even de roddels van SBM 

doorgenomen en ook nog een mooie bergwandeling gemaakt. 

Beetje raar, als je elkaar daar ineens tegenkomt. 

De camping is nagenoeg leeg en alles is dicht. Zelfs de 

wasmachine is lek en centrifugeert niet (en dat voor €3). Alleen 

het uitzicht is werkelijk prachtig.   

Ik besluit de Via Verde de la Sierra te gaan fietsen. Dat is een oude 

spoorlijn door de bergen die is omgebouwd tot fietspad. In een 

serene rust fiets je door een prachtig landschap. De hellingen zijn 

zodanig dat ik van de 32 km na de helft weer rechtsomkeer maak. 

Onvergetelijk. 

Na al dit natuurschoon besluiten we de kust op te zoeken, te beginnen bij Gibraltar. 

Hoe bijzonder dat is, vertel ik jullie de volgende week! 

 

 
Van Piet W 
 
Beste Leden en Dirigente 
Van middag kreeg ik hoog bezoek en 
zei: 
“wel afstand houden 1,5 meter 
vanwege corona”. 
 
Groetjes 
Piet Welschot 
 
 



Van Bas 
 
Triestig hè, dat coronanieuws.  

Leutig hé, dat KOORonaNieuws. 

 

Deel 2. 

 

Ja, onze hoofdredacteur Fred maakt er iets geweldigs van hoor en 

ik heb nog wel wat. Bijvoorbeeld mijn eigen distributiestamkaart 

uit 1939 en dat is dus nog van vóór de oorlog….  

  

…en na de oorlog konden we naar school. Eerst nog even de 

Bewaarschool en toen naar “de grote school”. 

 

Weet u het nog?  

PATRONAAT FORD aan de ene zijde van het Lourdesplein en aan 

de andere zijde de SINT JOZEFSCHOOL. 

Je zou 6 klassen gaan volgen en inderdaad….geloof het of niet, 

maar in mijn  map zitten alle schoolrapporten. Broeder Nico’s hart 

gaat nu misschien wat verder open, want 3 van zijn medebroeders 

waren mijn onderwijzer: broeder Anacletus (klas 1),  broeder Karel 

(klas 2 en 3 en 4) en broeder Felicianus in klas 6. In klas 5 was het 

meneer Harry Mühren. 

Extra bijzonder wordt het, als ik vertel dat ik ook aan het plein 

woonde. Op no 25 en op 24 uiteraard onze buren. Gespiegelde 

huizen en dus ook achter onze huizen gespiegelde houten 

schuren…dus kieren waar je doorheen kon kijken. Gluren naar een 

wondere wereld. Gluren naar wat de buurman daar maakte. 

Wonderlijke dingen! Buurman was “modelmaker” van beroep. Niet zo supergroot, want alles wat hij 

maakte, moest door het huis heen, we hadden geen achteruitgang immers, om aan de voorzijde 

tevoorschijn te komen. Niet groter dan een deur dus. Klaar voor transsport naar de ijzergieterij. Daar 

werkte mijn vader, want hij was “handvormer” in de gieterij. Heel inspirerend, want bijna alle 

jongens wilden later timmerman worden en daarna modelmaker. Ik ook. Daarover later meer. 

Nu terug naar school. Broeder Aelredus was het hoofd der school. Grote school. Alle klassen dubbel. 

Er vond zelfs selectie plaats. Vooral naar mijn idee op milieu, niet op mogelijkheden. Zo kwam ik in 

klas 6b terecht. 

6a was voorbereiding op HBS en MULO en 6b op 

Ambachtsschool en gewoon uitstromen naar de 

maatschappij. Soms zelfs via een extra klas 7. Maar toch, 

plotseling in klas 6, gingen we toch een test maken. Een 

beroepskeuzetest. Ik heb me toen echt vermaakt. Bij onze 

voorkeur vulden we in …dokter, pastoor,  dominee, 

onderwijzer…en natuurlijk ook timmerman. Enige dagen 

later kregen mijn ouders de uitslag. Inderdaad, hoe raden 

jullie het, maar dat papier heb ik ook… 

Ik moet jullie, met de kennis van nu, bekennen dat ik het 

een vermakelijke brief vind, maar eigenlijk ook een 

schrijnend voorbeeld van hoe het er toen aan toeging. 



 

 

Met deze papieren stapten mijn vader en ik op de fiets om naar de Ambachtsschool te rijden en me 

daar op te gaan geven als leerling. Dit is de school met op de voorgrond, los van de school staande, 

het huis van de directeur. 

Aanbellen.  

Via de voordeur binnengelaten.  

Je zou achteraf kunnen zeggen “en door de 

achterdeur vertrokken”, want later kregen mijn 

ouders het volgende briefje toegestuurd.. 

 

 

Het is goed gekomen en ben mijn moeder 
dankbaar dat ze dit voor mij bewaard heeft. 
En er is nog meer. 
Wordt vervolgd (als jullie dat op prijs stellen).  
Bas 

 

 
Van Fred 
 
De Brabantse Wal strekt zich uit van zuid naar noord. In de buurt van Ossendrecht is hij het hoogst 
op de stijlrand die in het grijze verleden door de Schelde is veroorzaakt. Ten noorden van Lepelstraat 
is ook nog sprake van de Brabantse Wal, maar daar zie je hem niet omdat hij daar is overspoeld in de 
tijd dat de Noordzee ver landinwaarts kwam. 
De Brabantse Wal heeft niet alleen een noord-zuid 
profiel, maar ook een oost-west profiel. De Hoge 
Berg in Putte is het hoogste punt: 39m boven NAP.  
Als ik in de heide gids vertel ik de Belgen altijd over 
de grensperikelen die er altijd zijn geweest. Er komt 
nu een item bij: de blokkade op de grens in verband 
met corona. Hét motto van het grenspark is: 
“Grenzeloze natuur”. Daar kan ik als ik weer mag 
gidsen wel wat plagerig mee omgaan. 
Zoals ik dat ook doe met het gegeven dat de 
Kalmthoutse heide bovenop de Brabantse Wal ligt. 
 
Dit gezegd hebbende wil ik graag verder gaan met dit gegeven. Al het water in de Kalmthoutse heide 
en daar reken ik natuurlijk ook de Boterbergen, Nol, Stappersven, Mont Noir, Cambuus enz. toe,  
komt uit de lucht. Dat is globaal gezien natuurlijk altijd het geval, maar juist hier stromen geen 
rivieren, beken of sloten het gebied in. Van de regen moeten we het hebben. 
Door afzettingen van Maas en Rijn die miljoenen jaren geleden veel zuidelijker stroomden dan nu het 
geval is, zitten er kleilagen in de bodem. Op de bovenste kleilaag “hangt” het water en dus ook het 
ven. Op de kleilaag ligt een soort ijzeroxidelaag die ervoor zorgt dat de bodem ondoordringbaar is. 



Helaas is deze constructie niet bij alle vennen aanwezig, waardoor er ook water in de bodem 
wegzakt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Groote Meer. 
 
Nu eerst even naar de ontwikkeling van het gebied. 
Rond 1200 kregen mensen belangstelling voor deze contreien. De eerste gehuchten stammen van die 
tijd en in volgende eeuwen ontstonden er snel méér.  
In Huijbergen was de eerste grote veenontginning. Het begon in 1264 met Willem Bollard, die 

waarschijnlijk uit Vlaanderen kwam en op uitnodiging van de Heer van Brabant orde op zaken kwam 

stellen bij de roversbende die zich ophield in het gebied waar nu Huijbergen ligt. In 1277 namen de 

Wilhelmieten het over, kennelijk deed Bollard het niet zo goed. De abdij van Tongerlo was ook erg 

actief. Er ontstonden conflicten tussen Huijbergen en Tongerlo. Ze leden beide aan expansiedrift en 

het was kennelijk niet duidelijk aan wie wélke gronden waren uitgegeven. Afijn hierover zijn veel 

publicaties te vinden. 

 

Langzamerhand ga ik nu richting het gebied, waarover ik de vorige keer beloofde dat ik zou gaan 

verhalen. Dat is het gebied ten oosten van de Verbindingsstraat. Als we van het noorden komen, zien 

we eerst particuliere bossen, nog maar een paar jaar geleden in andere handen overgegaan. Daarna 

komen we bij de Nolse Duinen, die vrijwel ongeschonden uit de tijd van de zandhonger zijn gekomen. 

Achter de Nolse duinen het Nols ven. Daarna komen we langs het Stappersven, dat we vanaf de weg 

nauwelijks kunnen zien. En ten oosten van het Stappersven liggen de Boterbergen.  

 

Terwijl er rond Huijbergen al in de 13e eeuw sprake was van turfwinning, begon dit in het gebied van 

het Stappersven in 1372. 

In dat jaar gaf Tongerlo een grote moer uit: De Stompaertshoek. De kruin zat op wel 17m boven 

zeeniveau. Om de turf te kunnen steken moest het gebied eerst ontwaterd worden. Er werden sloten 

gegraven richting het Maasbekken (Roosendaal). Alles werd met kruiwagen en kar vervoerd. Pas 

later toen de vraag naar turf steeds groter was, werden de sloten verbreed tot turfvaart, zodat men 

met schepen de vracht kon vervoeren. De schepen werden met stokken voortgeduwd of 

voortgetrokken vanaf de kant. Er was een uitgebreid stelsel van vaarten, stuwen, sluizen en 

zwaaikommen. Er was zelfs een aquaduct op een plek waar een turfvaart een sloot kruiste. De 

winning duurde ongeveer 100 jaar.  

 

Stompaertshoek komt van Stomper. 

Stomper betekent sukkel of stumper. 

Vanaf 1681 lezen we Stapper of 

Stappersven. Na de moernering bleef een 

ven van 61ha over. Nu is het nog 40ha. 

Maar er is een tijd geweest dat het 

oppervlak was teruggebracht tot 8 ha. 

Een lange reeks van eigenaren plantte 

bomen en deden pogingen om de 

Stapper te ontginnen. In het terrein en 

op satellietfoto’s is dit goed te zien.  

Dit is de zuidkant van het ven. De 

betreffende satelliet kan hoogteverschillen van een paar centimeter vastleggen. Er worden kleuren 

gebruikt om die goed tot uitdrukking te laten komen. De rode en gele delen zijn hoger dat de groene 

en de blauwe. Het blauwe is uiteraard water. Je ziet de dijken en de zogenaamde rabatten, waarop 

bomen werden geplant.  



 

In 1926 kocht Hector Carlier het totale gebied Stappersven, Boterbergen en De Nol. Hij legde de 

ontginningen stil, stuwde het water van het Stappersven en ging in het kasteel van de Boterbergen 

wonen. Carlier wilde geen ontginningen, maar natuur. Niet in de laatste plaats voor de jacht. Het 

Stappersven kreeg de omvang van 40ha en rondom kwamen schuttersputjes voor de jacht op 

ganzen. 

Ik vertelde al eerder dat de Boterbergen zijn afgegraven voor de demping van de Spaanse vesten van 

Antwerpen. Na vergraving werden de Boterbergen beplant met grove den. 

 

Nu gaan we naar De Nol.  

Rond 1463 pas was daar de eerste turfwinning. De turf was daar 3.6m dik! In eerste instantie ging 

ook in de Nol alles per kar en kruiwagen. In 1525 kwam er een vaart richting Spillebeek en Zoom. 

Later ook een richting Roosendaal. De aanleg van vaarten ging moeizaam vanwege opeenvolgende 

oorlogen. De 80-jarige oorlog verhinderde het vaarklaar maken. Het platteland raakte ontvolkt. Pas 

in 1610 waren de vaarten klaar en begon het industriële graven. Via de turfvaarten werden de turf 

afgevoerd naar Bergen op Zoom en Roosendaal. Die turfvaarten bestaan nog steeds, bijvoorbeeld de 

Zoom in Bergen op Zoom. De stuwen en sluisjes hier en daar ook nog. 

 

Door de vervening ontstonden grote waterplassen, de 

vennen. Veel van die vennen zijn ook weer verdwenen 

door afvoer van water, demping en bebossing. 

Toponiemen zijn Vaartven, Lanckven, Klein Moerken, 

Rooidamsven en Voetbergsven. De Pidpa 

(drinkwaterwinning) heeft het Vaartven opgevuld met 

slib.  

Eerder schreef ik dat overtollig water via de 

turfvaarten wordt afgevoerd. Het gaat over soms wel  

1 miljoen m3 per jaar. Een deel daarvan wordt, zoals je 

weet, via de Nol naar de Groote Meer gepompt . 

 

In 2007 overleed de laatste dochter van Hector Carlier. De geschiedenis van Carlier en zijn nazaten is 

erg interessant. De geschiedenis van zijn nalatenschap en hoe daarmee is omgegaan ook.  

Wat mij betreft kom ik er niet aan toe om daarover te schrijven, want ik hoop dat we dan weer 

gezellig aan de Maaslaan kunnen repeteren. 

Het is wel van belang te weten dat het grootste deel van de oostkant nu eigendom is van 

Natuurpunt, een vereniging die vergelijkbaar is met Natuurmonumenten, maar veel minder 

kapitaalkrachtig. Natuurpunt is erg actief bezig de natuurwaarden en de bijbehorende biodiversiteit 

te herstellen. Er zijn in Nederland en België maar heel weinig plekken waar dit kan.  

 



 

 

De foto is gemaakt vanaf de uitkijktoren en 

geeft zicht op het Stappersven.  

De volgende keer wil ik graag iets schrijven 

over het beheer van het gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

Van Fred 

 

Ik heb altijd een camera bij me. Dat is tegenwoordig niet zo moeilijk, want in iedere smartphone zit 

er een. Goed, die heb ik ook, maar gebruik ik alleen als ik gauw een plaatje naar iemand wil sturen. 

Eigenlijk bedoel ik een echte camera. 

Onderweg kom ik van alles tegen, maar mijn specialismen zijn macro’s en landschappen. En 

natuurlijk zet ik ook graag foto’s om in zwart-wit. Via mijn blog kun je in albums met deze 

onderwerpen komen. Link niet opgeslagen? Hier is hij nog een keer www.wandelaar.blogspot.com. 

Ik fotografeer ook graag oude afgeleefde deuren en raampartijen. Daarnaast bijzondere verkeers- en 

andere borden die ik op mijn pad tegenkom. De deuren, ramen en borden zitten tussen de meer dan 

100.00 foto’s die op mijn harde schijf staan. Ik ben nu bezig al die foto’s door te worstelen en aparte 

mappen te maken. Die zullen t.z.t. benaderbaar zijn via mijn blog. 

Toch hier alvast een paar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


