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Texel.
Na enkele maanden zonder camera begonnen met een nieuw project, het eiland Texel. Daar
was ik in 1968 en toen nooit meer, wel andere eilanden, maar Texel, nee dat kwam er niet
van. Nu terug geweest en wat een ontdekking na 46 jaar, prachtig eiland, absoluut de
moeite waard om een fotoboek van te maken en een fijne reden om vaker op foto reis,
vakantie – foto reis, naar Texel te gaan. En er zijn veel liefhebbers van Texel merk ik. Via
Facebook ben ik al bij Vrienden van Texel terechtgekomen en andere clubs. Nu 2 tot 3 jaar
werken aan dit project, erg fijn.

Slufter- Texel
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Andere projecten.
De andere projecten waar ik mee ben gestart, tegelijkertijd, zijn ‘het bankje’ in Lombok,
dichtbij huis, kan ik elke dag fotograferen. En bijzondere gebouwen in de stad Utrecht,
vergeten gebouwen eigenlijk die niemand ziet, niemand fotografeert. Het eigenaardig is wel
dat toen ik daarvoor op pad ging dat ik thuiskwam met foto’s van schuurtjes en poortjes,
‘achterom’ zei een vriend en dat leek direct al de titel van het boek. ‘Vergeten’ zou ook nog
kunnen, maar goed ook hier heb ik en paar jaar de tijd voor om dit uit te werken. Op de
kaart van Utrecht kras ik de gebieden / wijken door waar ik al heb gefotografeerd.

Achterom

Kippen.
En ik teken elke dag een kip. Zo komt er na het boekje ‘ik ben een ezel’ en het boekje
‘varken’ en nieuw boekje aan, begin 2015, de titel nog onbekend.

Te koop.



Utrecht, stad van het midden nog 300 stuks van de 1000 te koop:
280 pagina’s - € 25
Bij – zonder Zeeuws – Vlaanderen nog 20 stuks te koop van de 200:
80 pagina’s - € 20
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En verder nog Grunnen voor € 10 en Golven voor € 25 en Marokko voor € 175 en Madrid
voor € 200.
Kaarten laat ik bijmaken af en toe als er weer eentje op is, € 1 voor de Utrecht kaarten en
ezelkaarten en varkens en andere kaarten.

Markt.
Heel veel markten gedaan inmiddels van Bergen (NH) tot Groningen, Leiden, Middelburg.
Vrijdag 5 september markt in Houten.
Zaterdag 6 september markt in Groede (Zeeuws – Vlaanderen)
En dan nog 13 september De Bilt, 14 september Kunst in de Stal in Leiden, 27 september in
Pijnacker, 28 september Baarle – Nassau de internationale ezeldag, 5 oktober Wijk bij
Duurstede, 28 en 29 november Nieuwkoop en 13 december in Oog in Al te Utrecht.
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