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Dierendag Hoenderdaell
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Enthousiaste hobbyfotografen kieken op landgoed Hoenderdaell

Dieren in the picture
door laura de graaf
A N N A PAU L OW NA - De Schager Courant laat dierendag niet
onopgemerkt voorbij gaan. Gisteren werden de vrijwilligers van het Van Blanckendaell Park in het zonnetje gezet.
Vandaag staan de dieren van Landgoed Hoenderdaell in the
picture.

Na een oproep in deze krant
meldde een groep enthousiaste
hobbyfotografen zich aan om
dieren te kieken op Hoenderdaell. Henk Gerber (65) uit
Spanbroek is een van de vaste
bezoekers op het landgoed van
de familie Kruijff. Met zijn
camera legt hij daar tweemaal
per week het leven van de dieren vast.
Gisteren kroop hij speciaal
voor de Schager Courant in de

Kraanvogels slaan vleugels uit.

rol van cursusleider en gids.
Gewapend met nuttige tips om
dieren te fotograferen en enkele
voorbeeldfoto’s begon Henk
met een korte workshop voor
de amateurfotografen. Terwijl
de groep een paar uur rondliep
over het landgoed wist hij bij
ieder dier een leuk feitje of
anekdote te vertellen.
Op de website www.henkgerber.info is meer te lezen over
landgoed Hoenderdaell.

Moeder en kind.
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Tips van Henk

Otters

- Probeer te fotograferen op
ooghoogte van het dier
- Let niet alleen op het onderwerp, vermijd storende
objecten in beeld
- Fotografeer ’s morgens of
aan het eind van de middag
voor het mooiste licht
- Gebruik een boom ter ondersteuning
- Neem de tijd
- Kijk pas aan het eind of je
foto’s zijn geslaagd, zodat je
geen leuk moment mist
- Tot slot, geniet van de natuur om je heen!
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Gouden geheimen
Roadshow Eu heeft de manier veranderd waarop het grote publiek
in ons land hun oude goud en ongebruikte sieraden verkopen.
Omdat de goudprijs nog nooit zo hoog
is geweest zijn de groothandelaren van
de Londense internationale markt
de grootste contante kopers van gouden
sieraden in Nederland geworden nu het grote
publiek deze te gelde maakt.
Groothandel betekent groothandelsprijzen.
Dit is nieuw in Nederland waar tot nu toe het
grote publiek alleen toegang had tot
tussenpersonen zoals lokale juwelierswinkels.
Tussenpersonen zelf verkopen aan de groothandel.
Roadshow EU heeft de markt veranderd door de
bemiddelaar weg te laten.
De groothandel benadrukt in de persoon Morne Botes,
Hoofd-leidinggevende van Roadshow Eu, een paar
punten waar potentiële verkopers op moeten letten
voordat zij hun goud verkopen.
Biedt de koper contant geld aan?
Veel kopers adverteren met prijzen
waar bepaalde voorwaarden aan
verbonden zijn. Bepaalde juweliers
bieden bij voorbeeld een aantrekkelijke
prijs op de voorwaarde dat de verkoper
de opbrengst als een aanbetaling voor
de aankoop van nieuwe sieraden gebruikt.
Bij Roadshow EU evenementen worden alle
klanten meteen met contant geld betaald.

Kan ik aan iedereen verkopen die
aanbiedt om goud te kopen?
Absoluut niet, legt Mr Botes uit.
We adviseren klanten dringend om
rond te kijken voordat ze bij ons komen.
Je hebt maar één kans om te verkopen,
dus zorg ervoor dat je er later geen spijt van krijgt.
Ik ben tevreden met de prijs die me aangeboden
wordt. Moet ik verkopen? De beslissing ligt altijd
bij uzelf, maar stel vast of je de voorwerpen niet
meer wil dragen. Als dat het geval is dan is het
nu tijd om een slapend kapitaal te gelde te
maken en er iets leuks mee te doen zoals een
vakantie boeken of uw kinderen helpen met de
aanbetaling van een gezinsauto.
Als mensen niet 100% zeker zijn dat ze afstand van
een voorwerp willen doen omdat ze er een
emotionele binding mee hebben dan hebben onze
gekwalificeerde taxateurs de opdracht gekregen om
hun te adviseren om het te houden totdat ze er
emotioneel aan toe zijn om het op een volgende
Roadshow evenement in de regio te verkopen.
Per slot van rekening komen we hier om de paar weken.

De laatste controle die u moet uitvoeren voordat u
verder gaat is of de firma die koopt, net als Roadshow EU,
aan alle regels en voorschriften in Nederland voldoet.
Deze regels zijn er voor uw veiligheid! Daarom verlangen
wij van alle klanten een legitimatie.
Ik ben juwelier/ goudkoper van beroep.
Kan ik ook naar de Roadshow EU komen?
Roadshow EU richt zich met haar shows
op het grote publiek. Veel van onze grootste
klanten zijn echter plaatselijke juweliers
en andere kopers van de tussenmarkt.
REU heeft er begrip voor dat deze
zakenmensen liever niet het goud dat
ze gekocht hebben van mensen uit
hun eigen plaats in een openbare
omgeving willen verkopen. Als u een
zakelijke klant bent dan maakt Roadshow
graag een privé afspraak voor u.
Voor alle aanvullende vragen die
u heeft over de gang van zaken bij
het verkopen van goud kunt u
een team van Roadshow bezoeken
tijdens een van de volgende
gelegenheden voor verder advies.

Advertentie

www.europeanroadshow.net
Dinsdag 4 Oktober 9.00 - 17.00
Grand Hotel Alkmaar
Hotel Wienerhof Den Helder

Woensdag 5 Oktober 9.00 - 17.00
Het Wapen van Medemblik
Hotel Restaurant Jules Heerhugowaard

Hotel De Keizerskroon Hoorn

Donderdag 6 Oktober 9.00 - 17.00
Hotel het Oude Raadhuis Castricum
Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo

Vrijdag 7 Oktober 9.00 - 16.00
Hotel NH Marquette Heemskerk
Inntel Hotels Amsterdam Zaandam-Zaanstad

Het wapen van Enkhuizen

