Stadswandeling Harderwijk 10 november 2017
Om half 10 verzamelde de fotografen op de grote markt bij het
gemeentehuis. Natuurlijk zijn we begonnen met de koffie en de
gebruikelijke appeltaart.
waren de voorspellingen voor zaterdag morgen en in de
middag
. Gelukkig waren we toch zo wijs om met
ons zessen eerst de wandelroute te lopen. Heerlijk
weer droog en wat wind. En juist in de middag begon het te regenen. Lekker de jas aan en
we zijn begonnen met de wandeling. Die zes waren Peter Soede, Jan van Norel, Nel
Minkjan, Gerrit Bosch, Adri Benschop en ik Joop. We zijn mooie kunstwerken tegen
gekomen maar ook de oude stad was de moeite waard. Wat ons echter opviel was dat er
zoveel gerenoveerd wordt in
Harderwijk. Dat was natuurlijk niet
altijd ideaal. Hekken en
containers voor mooie oude muren
of gebouwen. Maar het zal
wel goed gaan met de economie. Onderweg
mooie gesprekken gehad en
Adri kwam nog een Christopher tegen. Iets
waar hij een zwak voor heeft.
Het is dan natuurlijk ook een mooi verhaal.
Verder is het ons niet gelukt
om de koekkieloerie te fotograferen. We
stonden voor een doorgang
te kijken met de camera in de aanslag. Er
kwamen een aantal voorbijgangers voorbij (☺) die vroegen ons of er een zeldzame vogel te spotten
was waarop Jan zonder na te denken zei dat we de Koekkieloerie zagen. Humor alom. Op de
boulevard sloot Adri aan. Hij kwam wat later. En daar hebben we nog een kopje koffie genomen
en Adri natuurlijk zijn appeltaart er bij. Rond 1 uur verlieten 2
mensen de
groep en zijn we op het gemeente museum aan gegaan. Daar
wat gegeten
en Peter en ik zijn het museum in gegaan. Voor mij veel
herkenningen
in het museum. Mooi om daar wat foto’s te maken. Na me
daar
uitgeleefd te hebben en wat aardige foto’s gemaakt te hebben ben ik naar het Marius van Dokkum
museum gegaan waar Marius ook zijn atelier heeft. Er zijn daar zeer sprekende en realistische
schilderijen van hem te zien. Zeker de moeite waard . Voor mij was de dag rond half 4 afgelopen. Ik
heb me prima vermaakt en ben ook benieuwd naar de foto’s van de medegangers.
Joop

