
Beste bezoeker, 

 

 

In de ontmoetingsruimte van De Herberg hangen mijn foto’s met als thema: “Het jaar rond!”  

In deze expositie toon ik foto’s van de zomer, herfst, winter en lente.                                                                     

Zelf ben ik helemaal weg van vlinders en houd ik ook erg van bloemen. De lente en zomer laten deze 

onderwerpen uitbundig zien in vele soorten, varianten en kleuren.                                                                         

Ook de herfst heeft prachtige variaties aan paddenstoelen, dieren en warme tinten.                                          

De winter is letterlijk wat meer koel door de rijp en veelal bevroren wateren.                                                       

Elk seizoen heeft zijn eigen pracht en praal. Dat laat ik dan ook terug zien in mijn foto’s.                                   

Wat is uw favoriete jaargetijde? 

Wie heeft deze beelden gemaakt?                                                                                                                                   

Mijn naam is Mariette van Eijk, 46 jaar, getrouwd en moeder van 2 dochters. Een geboren en 

getogen Amersfoortse. Sinds 2002 woonachtig in Nieuwland Stadstuin. Mijn werkende leven bestaat 

ui lesgeven in het basisonderwijs en het runnen van mijn eigen fotografiebedrijf Jets PhotoClicks.                                                               

In maart 2020 heb ik een fotografiecursus gevolgd en sindsdien ben ik niet meer te stoppen.                      

Door buiten in de natuur bezig te zijn met fotografie raak ik ontspannen. Wat ik vooraf heb bedacht 

probeer ik via de foto’s te maken en creëren.                                                                                                

Voornamelijk maak ik macrofoto’s waarbij de onderwerpen 1 op 1 of groter worden afgebeeld. 

Daarnaast maakt ik ook foto’s van het landschap. Dat kan een bos, heide, stad en/of platteland zijn. 

Wat heb ik u te bieden?                                                                                                                                                             

Doordat in de herfst- en winterperiode de dagen korter en kouder zijn, zitten mensen meer binnen in 

hun huis. Graag help ik dan ook deze mensen om buiten naar binnen te halen door gebruik te maken 

van foto’s. Foto’s die een mooie plaats in huis krijgen. Bijvoorbeeld aan de muur in de woon- of 

slaapkamer, hal of werkkamer. Dus om een buitengevoel naar binnen te kunnen halen kiest u voor  

een natuur-, macro- of landschapsfoto aan de muur van Jets PhotoClicks!                                                                                                  

Een foto kan besteld worden via Jets PhotoClicks.                                                                                                      

Stuur een mail naar jetsphotoclicks@outlook.com of neem contact op via 06-19999759 en vraag naar 

de mogelijkheden.  
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