Fotoketting 4 Hoop
Start:
Als startfoto krijg je het laatste bruggetje waar de deelnemers onderdoor
komen in het parcours van de elfstedentocht. Zullen ze hier ooit nog
langs komen?

Helma Knorren
Op je mooie ingezonden foto zie ik " de Tegeltjesbrug " vlakbij het dorpje
Giekerk waar de laatste kilometers van de elfstedentocht werden
gereden.
In het programma " de slimste mens " vertelde Helga van Leur,
meteoroloog, dat er nog hoop is op een volgende elfstedentocht. Maar
dan moeten wij als mens wel heel wat offers brengen zodat het klimaat
kan herstellen naar het niveau van 60 jaar geleden.
Door het zomers tafereeltje op je foto krijg ik zin om lekker op vakantie te
gaan en hoop ik dat reizen deze zomer weer gaat lukken!!!
Ik weet dit is niet het goede voorbeeld.

Ton Rothengatter
Ondanks de Corona was ik best wel druk. Grootschalige renovatie van
de schil van ons huis. En dat beperkte mij wel.
Daarnaast merk ik dat de huidige situatie met het virus veel mentale
energie kost.
De zorg dat wat ons te wachten staat voordat vaccinatie wellicht uitzicht
geeft op een normaler leven misschien nog erger is dan het afgelopen
jaar.

Mijn reactie op de foto van Helma:
Ik zie een foto van een vliegend- of opstijgend vliegtuig bij
zonsondergang. Een hele periode niet gezien en de laatste tijd weer wat
meer. En dat leek weer mogelijkheden te bieden helaas zijn nu de
berichten medio half januari inzake Corona weer veel zorgelijker en
willen we eigenlijk op dit moment hier liefst zo weinig mogelijk vliegtuigen

zien. Maar het beeld van een vliegend toestel kan op termijn weer hoop
en vrijheid bieden.
Zelf heb ik de afgelopen periode naast mijn reguliere fotowerk veel in de
natuur door gebracht, mits ik mij ontspannen en mentaal goed voelde.
Deze tijd vreet mentale energie.
De foto die ik hieronder laat zien vervult mij met hoop. De mens gaat de
natuur herwaarderen, het leidt nu soms wel tot overbelasting van
kwetsbare gebieden, maar toch.
De bijgevoegde foto kan ik de aankomende lente waarschijnlijk niet
maken omdat de betreffende plek nu moeilijk toegankelijk is en ik ook
niet het verkeerde voorbeeld wil geven.
Maar het aanwezig zijn, bij voorkeur in de ochtend of late namiddag
begin avond in een rustig natuurgebied geeft mij ontspanning, kracht en
hoop op een betere tijd. De natuur herstelt.
Daisy van Zoggel:
Ik heb de foto van Ton ontvangen. Op de foto zie ik een prachtige zwerm
vogels die onderweg is naar andere tijden. De vogels zijn haarscherp en
springen door de contrasterende kleuren goed uit de achtergrond. De
voorgrond en de achtergrond zijn mooi wazig wat de aandacht naar de
vogels laat gaan. Het eerste wat in me opkwam, toen ik de foto zag, was
dat de vogels ergens waren waar dat ze niet meer wilde zijn dus gaan ze
vertrekken. Zelf zijn we momenteel ook ergens in beland waar we liever
niet willen zijn. We willen graag betere tijden….vandaar dat ik een foto
uit mijn archief heb genomen wat voor mij een situatie aangeeft waar ik
wel weer heel erg graag zou willen zijn. We hopen dus dat we snel
doorvliegen naar betere tijden….oftewel het oude normaal.

Ankie Rentrop

Hallo Piet,
Ik kreeg van Daisy een foto van een concert, gezellig met een aantal
mensen genieten van de muziek iets wat voorlopig helaas nog niet kan.
Hierop reageer ik met een foto van mensen die elkaar begroeten op een
festival, ik hoop dat dat we over een tijdje onze familie en vrienden weer
"normaal" kunnen begroeten zonder die 1.5 meter.

Mark Hoekstra
Ik zie een gezellig samenzijn, misschien wel een festival. Wat toen erg
gewoon en vertrouwd was kunnen we nu alleen nog maar van dromen.
Toch geeft het in mijn ogen hoop als je weer naar zo'n foto kijkt. Vandaar
mijn bijdrage; een zonnige plaat met een voorstelling van een stel
genietend van elkaar en de vrijheid.

Patrick van Hulst

hoop op een mooi leven dat zag ik daar

Wim Arts

Je krijgt het niet bedacht
Een olifant poept (per dag) een keer of acht
Gelukkig laten ze niets achter op je stoep
Want als je er intrapt geeft het veel troep
Toch komt deze poep echt wel bij ons terecht, zonder pardon
Ze maken van deze hoop, wenskaarten, notitieboekjes en karton

Jeroen Tabbernee

Allereerst excuses voor de late reactie, ik had wat trieste familiezaken de
afgelopen periode.
Ik krijg een foto met shit. Dat doet mij direct denken aan de shit periode
waar we nu al bijna een jaar in zitten met z’n allen
Ik HOOP dat we over een aantal maanden weer normaal van
bijvoorbeeld een popconcert kunnen genieten!

Corrie Roeffen

Jeroens foto laat zien dat er oneindig veel plezier is. Ondenkbaar toen
dat er een einde aan kon komen en ja, er is heimwee naar die tijd. Dus
hoop dat die tijd terug keert ooit en dat het voor nu even een
wachtstand is.
Mijn onderwerp is winter en die is er ook een tijd niet geweest. Velen
verlangde ernaar en uiteindelijk kon er weer volop genoten worden van
sneeuw en ijs[pret].
Maar voor de vogels was het minder aangenaam , een deel van hun
voedsel was onder gesneeuwd. Hun konden ook alleen maar hopen om
toch een en ander te vinden.

Tanja Kooymans
Een hoop eten, geeft een hoop stront!

Wil van den Buijs

Deze ronde vorm (hoop mest?) met de uitspringende grassprieten deed
mij meteen denken aan een foto die ik in de voorbije winterweek heb
gemaakt.
Het is wel een enorme tegenstellingen qua kleurgebruik maar vooral de
ronde vorm met de uitstekende punten deed me toch hieraan denken. Ik
“HOOP” dat er uit de zaadjes in het voorjaar weer een aantal mooie
planten kunnen groeien.

Evelien Groeneveld
Hoop,
Hoop doet leven en nieuw leven geeft hoop
Ooit is ook deze plant als een kleine versie begonnen
Nu, na een vruchtbaar leven zijn de overblijfselen nog mooi
Nog even, dan zal deze plant verdwijnen tussen de jonge generatie
Zo vergaat het ook mijn spijkerbroek
De eigenaar van de kleine heeft hoop
Hij hoopt ooit ook zo’n grote broek te passen
En ik hoop dat nog mee te maken
Of verdwijn ik ook langzaam tussen de jonge generatie?
Evelien

Gerard Vreeman
Hoop op een gelukkige en goede toekomst waarbij ik je eerst bij de hand
heb genomen.
Nu ik jou los moet laten en jij op eigen benen kan staan zal de weg
naar de toekomst niet over een geplaveid voetpad gaan, maar zal je
mogelijk ergens vallen, moeten opstaan en weer verder gaan.

Met dank aan ons dochter Judith.

Bea Hoendervanger

Bijgaand mijn foto.
Ik hoop dat het de laatste van de ketting is. dat zou mooi zijn.
Het was heel lastig om voort te borduren op de foto van gerard.
De inspiratie ontbrak dus is dit het eindresultaat geworden.
Laten we hopen dat wij heel snel weer gezellig bijeen kunnen komen in
de bogerd.
Het einde is in ieder geval in zicht.

Willie Hol
HOOP DOET LEVEN

De afbeelding van Bea met tekst ”Er gloort weer hoop achter de horizon”
en weinig leven deed mij nadenken wat de hoop achter die horizon moet
zijn.
Een dergelijke horizon impliceert vaak mooi weer, dus vakantie, cultuur
snuiven en mensen ontmoeten, alleen zullen we nog even moeten
wachten tot na Corona.
Om toch al beetje in de stemming te komen heb ik gekozen voor een
oude vakantiefoto.

Jeroen van Scheldt
Hierbij mijn aansluiting op Willie's foto.
Een plaatje, zo uit een vakantieboek, wat zouden we graag weer gaan.
Ook een mensen massa op straat, wat veel te lang geleden is. Heerlijk
die vrijheid, wat verlangen we daarnaar, wat hopen we erop dat dit snel
weer teruggaat naar hoe het was.
Daarom ook mijn foto, waar ik iets vergelijkbaars heb proberen te vinden,
het verlangen en de hoop op vrijheid.

Dicky van Gaalen
Toen ik de foto van
Jeroen zag moest
ik gelijk denken aan
toen alles nog kon
en mocht. Vakantie
vieren, genietende
mensen in zee,
lekker zwemmen,
verkoelend en
verfrissend,
gewoon zonder
rekening te hoeven
houden met
anderhalve meter.
Waarschijnlijk een
vakantiefoto toen
alles nog mocht en
kon.
Tegelijkertijd dacht
ik aan een foto die
ik in 2019 in
Eindhoven gemaakt
heb.
Een kerk, een
prachtig verlicht
schouwspel en veel
genietende
toeschouwers "GLOW" Eindhoven 2019. De kleuren op de kerk de
mensen gezellig bij elkaar, hoop dat dit weer mogelijk gaat worden eind
2021 of in ieder geval in 2022.

Johan Postma
De foto van Dicky, gaf een kleurrijke kijk op de kerk waaruit je hoop kunt
putten
In Italië is in Perugia een aardbeving geweest waarbij het dorp Norcia
ongeveer in het epicentrum lag.
Na een jarenlange strijd met de overheid had men daar de Hoop letterlijk
verloren, op bijgaande foto is de kerk (de Basilica di San Benedetto) te
zien die destijds (foto van 2019) nog weinig hoopgevends te zien gaf.
Corruptie en loze beloften, hebben hoe triest ook de hoop in Norcia doen
vervagen.
Hopelijk komt hun hoop terug.

Dinie Wijgerse
Mijn reactie op de foto van Johan,
Ik zie in de foto de opbouw of herstel van ,naar mijn mening een soort
kerkje.
Het is in deze roerige tijd zeker waardevol om ook daarin je hoop te
zoeken.
Mijn foto laat zien dat ook de natuur zich niet zomaar laat dwarsbomen
en door alles heen weer prachtig tot bloei komt.

Bas Borremans
Het aanzicht van de narcissen onder de sneeuw geeft je geen
lentegevoel.
De HOOP dat deze neerslag snel verdwijnt en dan met een blauwe lucht
met witte wolkjes weer verder gaan naar de toekomst.
Zeker nu we in deze Coronatijd ook nog een bewijs bij ons moeten
hebben van een negatieve test om door Duitsland te kunnen reizen.

Alfons Damhuis
In de foto van Bas zie ik een wegwijzerbord wat drie kanten op wijst.
Eenmaal naar Nederland en tweemaal naar Duitsland, waarbij je ook
nog eens in dezelfde plaats uit kunt komen.
Wil de fotograaf hier mee aangeven dat "alle wegen naar Rome leiden"?
Dat het niet uitmaakt welke weg je kiest en je er toch wel komt ? Of in
ieder geval ergens ... ?
Heb vertrouwen in een onzekere toekomst. Of die nou in Duistland of in
Nederland is. Overal gaan wegen naar toe; er is altijd een bestemming.
Soms heb je de weg voor het uitkiezen, soms heb je die te nemen zoals
die is; lang of kort, naar boven of naar beneden, recht of steil, hobbelig
of glad.
Het is soms een wirwar aan keuzes die je daarin kunt of moet maken.
Soms wordt die voor je gemaakt.
Dat heb ik mijn foto willen weergeven.
En die keuzes zijn niet altijd even makkelijk, en lijken soms zelfs
tegenstrijdig. Maar de uitweg is er, soms met een omleiding, soms met
een sluiproute, soms in je eentje, soms met hulp.
Laten we het met zijn allen het hoofd omhoog houden, en elkaar helpen
waar het nodig kan of nodig is.

