Intekenformulier voor het "Boek van de Holterhoek".
onderstaande foto's zijn vergelijkbaar met
de vele foto's in het boek

Het boek
Een lijvig boek vol historische en actuele wetenswaardigheden, anekdotes, families,
bewoningsgeschiedenissen, verenigingen, verhalen en vele, vele foto's.
En Holterhoek betekent in dit geval het oorspronkelijke Holterhoek, waarbij dus ook het gedeelte is
meegenomen, wat nu tot het dorp Eibergen behoort. Daarnaast, pal aan de grens met Duitsland liggend,
zijn er natuurlijk ook de grensoverschrijdende verhalen opgetekend.
Voor 1 september 2017 staat de presentatie en de overhandiging van het 1e "Boek van de Holterhoek"
gepland. Het definitieve programma mbt deze middag wordt in de loop van 2017 bekend gemaakt, maar
zeker is, dat er in dit gehele weekend, van 1 t/m 3 september een uitgebreide fotopresentatie zal zijn. Het
geheel vindt plaats bij café-restaurant-zalen Grenszicht.
Om nu vooraf een beeld te hebben, hoeveel boeken wij moeten laten drukken, willen wij graag van U
weten, hoeveel boeken u gaat bestellen. Denk hierbij aan uzelf, maar ook aan gezinsleden, naaste familie,
verdere familie, vrienden, of gewoon als kado (bijv volgend jaar met Sint, of Kerst) aan iemand, of
meerdere personen, die u goed kent.
Opgave van het aantal kan men hieronder invullen en mailen of in de bus doen.

Let op: leden van de Historische Kring Eibergen krijgen per lidmaatschap 1 boek gratis. (dit
exemplaar wordt rechtstreeks door de Historische Kring verstrekt).

Chrissemeuje

De prijs van het boek:
Bij voorintekening (via onderstaande bestelling):

€ 20,00 per boek
Het door u bestelde boek (of meerdere boeken) kunt u dan tijdens het weekend van 1 t/m 3 september
2017 ophalen bij Grenszicht. Hierover krijgt iedereen, die een bestelling heeft geplaatst, in de loop van
2017 persoonlijk de nodige informatie.
Voetbalelftal Penterman

Svp Uw bestelling voor 28 februari 2017 bij voorkeur mailen.
Of anders in de brievenbus deponeren van één van onderstaande personen.
(zie onderaan voor de namen en adressen).

Vanaf 4 september 2017 zijn de kosten:
€ 25,00 per boek
(en alleen leverbaar indien nog voorradig)

Het boek bestellen
Bestelling voor 28 februari 2017 bij voorkeur mailen aan:

boekholterhoek@gmail.com

van links naar rechts:
Doortje van Uem, Jo Overkamp, Marietje
Lageschaar en Lies Temminghof

met opgave van volgende onderstaande gegevens:

Hierbij bestel ik:

boek(en) à € 20,00.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Uw Email adres:
Telefoon:

Indien u niet kunt mailen, dan kunt u deze brief
(of een kopie hiervan) ook inleveren bij:
Naam:

Adres

Postcode Woonplaats

Marijke Geverinck

Slemphutterweg 30

7152 CR

Eibergen (Holterhoek)

Tel.
0544-462151

Renske Maarschalkerweerd

Kerkdijk 18

7152 DB

Eibergen (Holterhoek)

0545-471614

Jos Rötter

Nachtegaalstraat 37

7151 TS

Eibergen (dorp)

0545-471807

De teamboys voor café Temminghof na
de "Toer de Holterhoek".

