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Beantwoording van een vraag op facebook om informatie d.d. 1 juli 2017  

1 HET ADRES EN DE VOORNAAM VAN DE EIGENAAR

Vestiging aan de Stationsweg bleek niet geheel correct . Uit een advertentie,
in juni 1944 in Het Dagblad van het Oosten geplaatst, blijkt dat het adres is:.

Het kaartje is een detail van een ansichtkaart met daar op de plattegrond
van Almelo die in mijn verzameling zit. De kaart is van voor 1950 want de
havenkom staat er nog op en die is al in het begin 50er jaren gedempt.

Stationsplein 16. 
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Het adresgegeven was tegelijkertijd de sleutel voor verdere informatie:

De advertentie toont alleen de naam Steunenberg zonder voornaam.  
Die werd gevonden op een website van een orgelvereniging:

Op websites en op ansichtkaarten en/of foto's van Almelo komt het 
Stationsplein veelvuldig voor, maar nagenoeg altijd zijn dan de hotels het

onderwerp. Ook het station zelf krijgt  de nodige aandacht. Maar specifieke
informatie over deze orgelhandel kwam ik niet tegen. Daarvoor was het

nodig om indirect verder te kijken. Op de website:

aanknopingspunt want daar is wel een ansichtkaart van. Onderstaande kaart
 uit mijn verzameling, verstuurd in 1931, toont de Garage én ernaast de winkel
Rechts nog een detailopname van de winkel van Steunenberg.  Opvallend is

http://www.reedsoc.org/database/FullAtlas.asp?Choice=1&fs=All
Het betreft Diederik Steunenberg, dealer van Reed Orgels.

http://www.toenwasalmelonogmooi.nl/
staat wel  't adres Stationsplein 18 als vestigingsadres van de gebroeders
Muller met hun garage. De buren van Diederik Steunenberg dus. Een mooi 

dat op deze kaart ook een verkeerde straatnaam staat: --WEG ipv  --PLEIN.

http://www.reedsoc.org/database/FullAtlas.asp?Choice=1&fs=All
http://www.toenwasalmelonogmooi.nl/
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2 WAT LATER IN DE TIJD:

Mijn oproepje op facebook om informatie leverde naast bovenstaande
gegevens ook informatie op over het verloop van met name het gebouw.

Onderstaand een foto genomen vanaf de Wierdensestraat .Links het begin
van de Parallelweg. Rechts over het spoor Gebr. Muller en Steunenberg.

Op deze foto is goed te zien dat het gebouw al aardig gemoderniseerd is

En op de detailopname is nu duidelijk het woord Piano's op de gevel te lezen.
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3 NA HET VERDWIJNEN VAN STEUNENBERG:

Onderstaande foto komt ook van de al eerder genoemde website:

Het moet een foto van eind zestiger jaren zijn want de schoorsteenpijp
die op de vorige foto nog wel te zien is, is op deze foto niet meer aanwezig.
De Garage van gebr. Muller is nog in bedrijf maar de orgelhandel niet meer.
Het pand van Steuneberg is nu samen gevoegd met het pand er links naast.

Dan nog een foto van google streetview, die toont het Stationsplein in 2016 

TOT SLOT
Mijn bijzondere dank aan Jan Reisberman die veel speurwerk deed voor

dit onderzoekje en mij van alle informatie en foto's voorzag die ik nodig had.

http://www.toenwasalmelonogmooi.nl/

Gerard  Olthof                  facebook.com/MijnAlmelo                mijn-almelo.nl

http://www.toenwasalmelonogmooi.nl/
http://facebook.com/MijnAlmelo
https://www.mijn-almelo.nl/

