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...And Into The Blue
Je leeft je hele leven in een
luciferdoosje (Nederland) en je krijgt
de kans eruit te gaan. Je belandt in een
wereld zonder dringende wanden (USA). Wat doe je dan? Je kijkt om je heen en
verwondert je.
Leven in Amerika is bigger, it really is. "Think big and outside the box", dat doen dier,
mens en plant hier. De bewijsstukken hiervoor treft u hieronder aan in de vorm van
foto's.
De afgelopen maanden heb ik met de iPhone en de Canon camera foto's in Californië
gemaakt van zaken die toevallig op mijn pad kwamen. Elke dag is er hier in Californië
wel iets waar je je over verwonderen kan, daar waar de zon bijna altijd zichtbaar
schijnt en de road endless is, with miles of the unknown...
© Alle foto's behalve de actieve, overstroomde "Glory Hole" en "Lake Tahoe 2":
Constantia Oomen  september 2011  februari 2012

Scheveningen 2011  iPhone

GRENSWETENSCHAP.NL:

Grenswetenschap.nl gooit boeken dicht (Kat)
Mystery Hill, America's Stonehenge (Marsepars)
Megalithische monumenten van de Kaukasus (Marsepars)
de Zeepkist  week 30 (DeSchaduw)
Verdwenen beschaving: IJsmensen (Marsepars)
Vliegtuigcrash: 7/17 versus 9/11 (Pinpoint)
Het Philadelphia Experiment debunked (satns)
Weird Al Yankovic vouwt aluhoedjes (Chris de Boden)
Gert Schuitemaker spreekt (Pinpoint)
Christine Lagarde voorspelt Big Reset (met een 7) (Sint Joris)
Patrick Geryl doet Kickstarter (3.14po)
Is de wetenschap te vertrouwen? (Marsepars)
de Zeepkist  week 29 (Veteo)
Sinterklaas, de waarheid over 6/12 (Picobyte)
Nummerplaat voorspelde einde Wereldoorlog I (stoerecurry)

OUTSIDE THE BOX

Van hier:

OP

Zoeken

Kijkend naar Scheveningen, nu we eenmaal hier zitten, geeft een instant
kijkdoosgevoel. Mensen in Nederland leven massaal en vreselijk bovenop elkaar en het
is niet gek dat er steeds meer 'korte lontjes' komen en lucifers die onverwacht en
onharmonieus ontsteken.
Wat laatste herinneringen van mij uit Nederland (september 2011; begin oktober 2011
emigreerden we naar de USA), waar er zo weinig ruimte is, dat de honden zelfs op de
daken leven:

Scheveningen, september 2011  iPhone
Waar in de Efteling zelfs Holle Bolle Gijs niet wil wat je hem aanbiedt:

Efteling, september 2011  iPhone
En waar je zelfs op een tweede verdieping niet veilig bent voor de sociale controle:

Scheveningen  Weststraat  Borstelcontrole  iPhone
...naar hier:

Davis, Californië  Canon Eos 500D
* Google Street View Davis Californië *

Lake Tahoe  Canon Eos 500 D

Lake Tahoe  Foto: J. Post  Canon Eos 500D

Lake Berryessa  Canon Eos 500D
Wat kijkjes in het alledaagse Californische leven:

Thousand Oaks, je waant jezelf in het paradijs, onze startplaats  iPhone

Beren in overvloed en ze zeggen allemaal hetzelfde  Near Lake Tahoe  Canon Eos
500D

Brussel heeft hier geen goede naam  iPhone

Respect voor Jezus is er overal, en nergens  Davis Halloween Shop  iPhone

Paranormale activiteiten in Davis  iPhone

De garage is dé familieplaats voor iedereen (Garage Sale)  iPhone

Vuilnis met de hand oppakken? The City Of Davis denkt van niet  iPhone

Respect voor seks is er overal, en nergens  Davis Halloween Shop  iPhone

Kolibries in het echt en in straatkunst  Davis  iPhone

Hippe en comfortabele schoenen in alle soorten en maten  Green Festival, San
Francisco, 12 november 2011  iPhone

Fietsen moet natuurlijk wel een beetje impressive zijn  Green Festival, San Francisco,
12 november 2011  iPhone

Halloween is 'the bomb'  iPhone

Boeddha's hand te koop in de CoOp in Davis!  iPhone

Oude tijden herleven in Old Sacramento  iPhone

Wakker blijven, in slaap vallen, doe het gewoon allemaal tegelijk!  iPhone

Bomen moeten ook gekleed gaan  Yarn Bombing  Davis  iPhone

Kalkoengieren? Niets is hier te dol en geen gierig gedoe!  Near Lake Berryessa 
Canon Eos 500D

Dennenappels net zo groot als je iPad. Wel ja, waarom niet  Canon Eos 500 D

Eekhoorns in je woonkamer? Business as usual  Canon Eos 500D

Iemand een 'veer' geven? Doe het dan in stijl!  Audubon Magazine  Canon Eos 500D

Speeltuinen in Davis: elke 500 meter een nieuwe!  Canon Eos 500D

Davis' Domes, laat je betoveren  Canon Eos 500D

Koop tenminste een klein zakje pinda's voor de buitenvogels

Word een spontane vuurspuwer met de far beyond hot Carmeda crisps, Wasabi Flavor
 gekocht bij de CoOp in Davis  iPhone

Je frisdrank ijs en ijskoud drinken? Een must!  Davis  Canon Eos 500D

Rattlesnakes: kom niet aan deze waardevolle leden van de community!  Lake Solano

 Canon Eos 500D

De échte kalkoenen: laten zich niet gek maken door de neppers (de Kalkoengieren) 
Vrije en blije kalkoenen bij de Davis' Domes  Canon Eos 500D

Zeker, de Amerikanen werken heel hard en 67 dagen per week!  UC Davis, "The
Quad"  Canon Eos 500D

Met één zo'n citroen (1,3 kilo) kun je heel lang doen  Op straat gevonden in Davis 
Canon Eos 500D

Fruit regelrecht geïmporteerd uit de hemel  Davis Farmer's Market  Canon Eos 500D

Vogels: zijn en houden hier erg (van) blauw  Steller's Jay near Lake Tahoe  Zie o.a.
ook: Scrub Jay Blue Jay  Canon Eos 500D

Het noeste werk van de Acorn Woodpecker  Lake Berryessa  Canon Eos 500D
Woodpeckers: denken dat ze heel erg veel honger gaan krijgen en maken een gat voor
elke eikel die ze tegenkomen. (niet doordenken)

De Acorn Woodpecker
Van een heel andere orde van grootte zijn deze gaten, de "Glory Holes":

"Glory Hole", Lake Beryessa, California  Canon Eos 500D (12 februari 2012)

"Glory Hole", Lake Beryessa, California  Canon Eos 500D (12 februari 2012)

"Glory Hole", Lake Beryessa, California  Canon Eos 500D (12 februari 2012)

"Glory Hole", Lake Beryessa, California  Foto door Eric
Met de natuur en dit gat valt niet te spotten, people die out there! Het gat zorgt ervoor
dat de dam niet overstroomt bij hoogwater, maar alsjeblieft, ga daar dan toch niet
zwemmen!
"March 9, 1997: Emily Schwalen
Emily T. Schwalen (November 28, 1955 – March 9, 1997) of Davis drowned when she
was pulled into the Glory Hole spillway at the Monticello Dam at Lake Berryessa. She
held onto the edge of the hole for 20 minutes, but could not be safely approached by
witnesses. (San Francisco Chronicle, March 12, 1997)"
Nota bene: de breedte van de pijp is tien keer zo groot dan de krant abusievelijk met
een tikfout stelt: niet 8 foot maar 72 foot (22 meter breed)
Davis Wiki
Meer informatie over zulke mysterieuze gaten: 1 2

"Glory Hole" in ruste

Actief "Glory Hole", Lake Berryessa
Veganisten komen hier zeer goed aan bod:

Vegan marshmallows  al helemaal niet te krijgen in Nederland  iPhone

Het lichtende voorbeeld in snoep  iPhone

Sojaijs  So Delicious dat het spontaan wegvliegt  iPhone

Vegan Pizza  probeer maar eens een kantenklare veganistische pizza in Nederland
te vinden!  iPhone
Outside The Box? Welcome To The USA!

Door Constantia Oomen
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Goed blog? Geef Constantia Oomen een biertje!
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AAN DEZE PUBLICATIE:

800 babylijkjes in een beerput, de nuance
Leven met twee gezichten
De zinkende stad
Chinees hondenfestival blijft succesvol

zwartjes: Rij ook eens naar Muir Woods of (als je meer tijd heb)
naar Monterey en Big Sur of naar Yosemite nat'l park. Ik woon zelf al
6 jaar in de Bay Area en het bevalt prima....
Op 14022012 8:50:25 | Kudos: 1

vosje: Je krijgt echt de vakantie mee!
Toen ik in de Franse Alpen was had ik ook zon gevoel.
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 14022012 11:21:25 | Kudos: 1

Grounded: Leuke foto's. In de toekomst misschien ook maar eens
'moven' naar de US of A. Ben ook wel toe aan wat meer ruimte.
Maar 't lijkt me wel een iets meer zwartwitte, hardere levensstijl.
(bericht gewijzigd op 2/14/2012 11:59:32 AM)

God? Dat ben je zelluf!
Op 14022012 11:58:41 | Kudos: 0

psixty4:
Constantia: Woodpeckers: denken dat ze heel erg veel honger
gaan krijgen en maken een gat voor elke eikel die ze
tegenkomen. (niet doordenken)

haha
Mooie fotoreportage van een mooie omgeving, alleen dat bordje
'Rattlesnakes' is dan weer wat minder, haha. Enne . . . wij hebben
hier sneeuw gehad, heb je het gemist of niet?
It's all a figment of imagination!
Op 14022012 12:14:35 | Kudos: 0

