1
nummer 7, september 2014



Fotoproject ‘Veranderend Winterswijks Landschap’
Foto expositie en Gastgalerij Ankomm’n
In november vorig jaar ben ik binnen de

Één mei hebben Anita en ik Gastgalerij

gemeentegrenzen van Winterswijk verhuisd.

Ankomm’n geopend. In het achterhuis hebben

Van ‘Den Oppas’ bij het Korenburgerveen naar

we de deel, één koeienstal en het buitenterras

boerderij ‘Het Mentink’ (bouwjaar 1936)

als kleinschalige daghoreca authentiek ingericht.

eveneens van Natuurmonumenten, met

Anita verkoopt vooral biologische en

ouderwetse potscheurenvloer in de keuken en

streekproducten met daarbij huisgemaakte

de woonkamer. Het voelt alsof ik in mijn eigen

taarten. De andere koeienstal is in gebruik voor

boerderijenboek woon.

mijn foto expositie ‘Veranderend Winterswijks
Landschap’.
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Nieuw boek en elke dinsdagavond fotopresentatie
Afgelopen week is met de drukker en de

In september ga ik door met de presentaties op

vormgever overlegd dat zondagmiddag 26

dinsdagavond van veel meer foto’s dan in het

oktober hier op de boerderij bij ons Ankomm’n

boek komen. De panoramabeelden zijn als het

het nieuwe boek gepresenteerd kan worden!

ware chronologisch gerangschikt, zodat je met
beelden van nu terug kunt gaan in de tijd.

Het boek met mijn panoramafoto’s van het

Ik vertel hierbij bijzonderheden van geologische

Winterswijkse Landschap en de poëtisch

of cultuur historische aard. De reacties tijdens

beschouwende teksten van de Winterswijker

deze presentaties zijn altijd zeer positief; mooie

Frans Tolsma. Achterin een korter deel met

beelden, nieuwe verrassende informatie. Ook de

boeiende geologische, archeologische of

live dwarsfluitmuziek bij twee series foto’s wordt

geschiedkundige toelichting bij de foto’s.

bijzonder gewaardeerd.

(voor voorbeeld pagina’s met foto’s en teksten
klik hier.)

Nu nog met korting voorintekenen op het boek als privé persoon of als bedrijf
Het wordt weer een mooi, in eigen beheer

Het boek verschijnt op 26 oktober, ruim voor

uitgegeven boek dat weer alleen Winterswijk als

de feestdagen, mooi om cadeau te geven of te

onderwerp heeft, evenals mijn vorige boek

krijgen. Mocht je als bedrijf belangstelling

‘Het binnenste & buitenste van typisch

hebben voor het boek, dan kom ik graag een

Winterswijkse boerderijen’. Het boek wordt

keer langs met de dummy.

liggend A4 formaat, hardcover en 64 stevige
pagina’s. Foto’s en teksten blijven boeien,

Een telefoontje of e-mail is voldoende,

om vaker te bekijken en te lezen, kortom een

tel. 06 – 16 592 571

waardevol bezit.

e-mail info@hendriksfotografie.nl

Het boek kost tot 1 oktober bij voorintekening

Mocht je interesse hebben in één of meer

€24,95, daarna €29,95. Dit is exclusief eventuele

exemplaren van het boek, laat het dan nu

verzendkosten. Voor bedrijven bereken ik bij

weten, dan kan ik er met het aantal te

afname van grotere aantallen een andere prijs.

drukken exemplaren rekening mee houden.

Agenda Gastgallerij Ankomm’n
Fotopresentatie ‘Veranderend Winterswijks Landschap’; dinsdag 9, 16, 23 en 30 september.
Aanvang 19.30 uur, entree €5,00 per persoon. Bij voorintekening op het boek gratis één keer entree.
Tijdens de hele maand september en de eerste week van oktober is de foto expositie nog te zien.
Zondag 5 oktober doen wij mee aan de Bedrijven Kunst route in Winterswijk Miste/Corle
georganiseerd door Ondernemers Buitengebied Winterswijk. Voor info klik hier.
Zondag 26 oktober vanaf 14.00 uur ligt mijn nieuwe boek voor u klaar.
Voor het bijwonen van de fotopresentatie graag bijtijds aanmelden
via 0543 - 520 337 of 06 - 16 592 571.
Even gesloten vanaf maandag 6 tot en met zaterdag 25 oktober
We zijn vanaf april zeven dagen in de week in de weer met onze gastgalerij ankomm’n.
We gaan even uitrusten en ons voorbereiden op het komende seizoen. Gordijnen,
houtkachel, kieren dichten, zodat het komende herfst en winter ook binnen behaaglijk is.

Gastgalerij Ankomm’n
Mentinkweg 5
7102 GA Winterswijk - Corle

Volg ons ook op facebook
‘gastgalerij ankommn’
Klik hier!

