
Het eerste exemplaar is vorige maand
tijdens een bijeenkomst bij Proson uit-
gereikt aan wethouder Esther Verha-
gen. Samen met haar collega’s en de
nieuwe burgemeester André Baars
siert zij staande op de wiek van de
plaatselijke molen De Koe de cover van
‘Ermelo Werkt!’ ‘Henk je krijgt mijn
welgemeende complimenten,’ rea-
geerde Verhagen. ‘Ik verbaas me over

wat je voor elkaar hebt gekregen. Zo’n
mooi boek als dit is een prachtig rela-
tiegeschenk.’

Voor de in Ermelo geboren en getogen
Henk Merjenburgh is het al weer zijn
twaalfde fotoboek over ondernemers
en bedrijven. Zakelijk Ermelo werd eer-
der vereeuwigd in 1991 en 2002.
Voorlopig zal de teller niet stoppen,
want meerdere gemeentes hebben
belangstelling getoond voor de fotoge-
nieke werkwijze van Henk Merjen-
burgh. Zijn eerstvolgende project zal
zich waarschijnlijk in Zwolle afspelen.

De presentator van de avond, onderne-
mer Gert Spijker, die met ‘Uw supporter
in Business’ maatwerkadviezen geeft
aan het MKB, noemde het boek een
uitgelezen middel om mooie bedrijven
te leren kennen. ‘Henk, je bent een
zeer bevlogen fotograaf die gek is van
zijn vak. Dit is een artistiek hoog-
standje.’

Henk Merjenburgh heeft een gedeelte
van de opbrengst van ‘Ermelo Werkt!’
geschonken aan het goede doel.
Stichting Materra, Dagbesteding
Smart en Ateliers en Galerie Leonardo
da Vinci, alledrie afkomstig uit Ermelo,
ontvingen gezamenlijk een cheque van
2500 euro.<
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VOLOP LOFTUITINGEN VOOR ‘ERMELO WERKT’

Nieuw fotoboek van Henk Merjenburgh
De loftuitingen waren niet van de

lucht tijdens de presentatie van

het nieuwe fotoboek van Henk

Merjenburgh. Met ‘Ermelo Werkt!’

heeft de fotograaf van Stad in

Bedrijf wederom een bijzondere

uitgave aan zijn rijke oeuvre toe-

gevoegd. Met ruim zestig portret-

ten van ondernemers en bedrijven

uit de gemeente Ermelo zet hij op

zijn bekende ludieke wijze een ori-

gineel tijdsbeeld neer.


