Uitnodiging
boekpresentatie
Terheijl een parel in de
kop van Drenthe

U wordt van harte uitgenodigd
de boekpresentatie op 20 juni
a.s. bij te wonen.
Locatie café De Waag,
J.P. Santeeweg 15, Nietap.
Aanvang 19.00 uur.
Na de overhandiging van het
1e
exemplaar
burgemeester

aan

de
van

Noordenveld, kunt u de/het
door u bestelde boek(en)
afhalen.
Dat het historische verhaal over Terheijl boeiend
is wisten we al langer, maar het onderzoek van
Theo
Spek
en
Esgo
Kuiper
van
de
Rijksuniversiteit Groningen heeft dat meer dan
bevestigd. Misschien heeft u het wel in handen

Programma
Terheijl
INVESTERINGSPROGRAMMA
LEEK- RODEN
LANDSCHAPSOPGAVE
NIENOORD
TERHEIJL
MENSINGE

gehad, de landschapsbiografie van Terheijl. Op
17 juni 2016 werd deze gepresenteerd in een
volle raadzaal op het gemeentehuis.
Een prachtige wetenschappelijke studie, die erom
vraagt om te worden ontsloten voor een breed
publiek. En daar wordt nu de laatste hand aan
gelegd. Een paar enthousiaste vrijwilligers
hebben dit opgepakt in samenwerking met Servo
Uitgeverij. Zij zijn nu al ruim een jaar druk bezig
om van de wetenschappelijke studie een
aantrekkelijk publieksboekwerk te maken.

Dit programma
wordt mede mogelijk

Het is bijna klaar, en zal worden gepresenteerd
op 20 juni 2018 tijdens de feestweek van de

gemaakt door een
financiële bijdrage
van de provincie

Buurtschap Nietap – Terheijl als gevierd wordt dat
Nietap 325 jaar bestaat en de Buurtschap 115
jaar. De burgemeester van de gemeente

Drenthe en de Regio
Groningen- Assen

Noordenveld ontvangt het eerste exemplaar.
De Landschapsbiografie bevat naast historische
wetenswaardigheden ook anekdotes en leuke
wetenswaardigheden
met
name
over
het
landschap en de bewoners. Het wordt een
handzaam en kleurrijk boekje, voorzien van een
prachtige wandelkaart, historische kaarten en
mooi fotomateriaal.
De winkelprijs wordt 15 euro en het boekje is
vanaf 21 juni verkrijgbaar via Boekhandel Daan
Nijman te Roden.

Het rijk geïllustreerde boekje
kost 15 euro en is in een
oplage
van
750
vervaardigd
en
voorzien
van

stuks
tevens
een

uitneembare wandelkaart.
Mocht

u

niet

in

de

gelegenheid zijn uw boek(en)
af te halen, dan versturen we
ze binnen 1 week met € 2,50
extra aan verzendkosten.
Boek bestellen?
U kunt uw boek over Terheijl
bestellen door een mail te
sturen
naar:
uitgeverijservo@planet.nl
Graag onder vermelding van
uw naam, adres en het aantal
exemplaren. Geeft u tevens
aan of u uw bestelde boeken
afhaalt op 20 juni of wilt laten
opsturen?

=
Informatieborden op
4 locaties

Kleien en stoken
Allemansgoed Terheijl
Afgelopen zaterdag 19 mei werd op het allemansveld, het terrein
tegenover de kruising Baggelveld/Oostindie, de potklei gemengd
tot bruikbare klei om mee te vormen.

De komende periode vinden er diverse workshops plaats waarbij iedereen
kan komen kleien (en kijken naar hoe de kunstenaars werken aan vormen
en experimenten voor de kunst). De vormen worden uiteindelijk gestookt
in de veldoven in juli.
Houd de informatieborden in de gaten welke bij de vier
entrees zijn gesitueerd. Of kijk op http://allemansgoedterheijl.nl/
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