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HOOGKERK VERANDERT
van Lieuwerderwolde naar Groningen

SIEP ELDERING



 

Aan het eind van het jaar  wordt een nieuw boek uitgeven over de historie van Hoogkerk met de 

titel:  

HOOGKERK VERANDERT  

“van Lieuwerderwolde naar Groningen”. 

 

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, afbeeldingen en tekeningen die in een groot aantal 

gevallen niet eerder zijn gepubliceerd.  Het boek is uitgevoerd in kleur en telt ongeveer 220 

bladzijden; het  is voorzien van een hardcover omslag. De prijs voor dit boek is laag gehouden en 

kost 25,00 euro (exclusief  verzendkosten).  U kunt nu al via onderstaand bestelformulier of op het 

mailadres van de auteur s.c.eldering@wxs.nl. een boek reserveren. Ook kunt u een of meerdere 

exemplaren reserveren door een bedrag van € 25,00 per  boek over te maken op het 

rekeningnummer  NL 27 RABO 03531 22 637 ten name van S.C. Eldering te Peize.   

Het ligt in de bedoeling het boek officieel te presenteren.  Door middel van post of e-mail en 

publicaties wordt u op de hoogte gehouden.  

Op vrijdag 10 januari 2020 kunt u de bestelde boeken  tussen 15.00 en 17.00 uur afhalen in het “t 

Katshuis”  in de Gabriël flat, Gabriëlstraat 18, 9744 KC Hoogkerk (Groningen).  

Ook kunt u het boek per post  toegestuurd krijgen. U maakt dan € 30,00 over op bovengenoemd 

rekeningnummer.  

Bij bestellingen en betalingen  per mail verzoek ik u ook uw postadres op te geven. Natuurlijk mag 

u ook per post bestellen door onderstaand bestelformulier te gebruiken.  

U kunt uw boek ook afhalen op 10 januari in het Katshuis ( bij afhalen kunt u alleen contant 

betalen en niet pinnen).  

Onderstaand bestelformulier  kunt u sturen naar: S.C. Eldering  Beukenlaan 9 9321 GP Peize  

Bestelformulier:  

Ondergetekende:  

Adres: 

Woonplaats:  

e-mailadres en telefoonnummer: 

bestelt   ……   exemplaren van:  HOOGKERK VERANDERT ,  “van Lieuwerderwolde naar Groningen”.     

Boek sturen:   Ja   Nee      ( wilt u uw voorkeur omcirkelen?) 

Handtekening:    

mailto:s.c.eldering@wxs.nl

