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prijzen onder voorbehoud

Groeten uit Groningen Fotografencollectief PS
Groeten uit Groningen laat zien wat er verdwenen en verschenen is in de stad. Het fotografencollectief PS zocht
honderd oude foto's van de stad en maakte honderd recente foto's op exact dezelfde plek. Door de oude en nieuwe
foto's in groot formaat naast elkaar te zetten blijf je gefascineerd kijken naar de veranderingen.
geb / 224p / € 25,Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld Wouter van Schie
De historie van Anna van Ewsum (1640 - 1714), jonkvrouw in Leek en bewoonster van de borg Nienoord,
beschreven in een fraai en geïllustreerd boek.
geb / 320p / € 24,95
Huis Ter Hansouwe, Steenhuis aan het Eelderdiep Bertus Boivin
De huidige boerderij is van oorsprong een middeleeuws steenhuis, gelegen aan de rand van het beekdal van het
Eelderdiep, op de grens van veen en zand gebouwd. Ook het Noord-Drentse landschap en de eerste bewoners
worden beschreven.
geb / 132p / € 24,50
Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland - Groningen, Friesland, Drenthe
Een verslag van de inventarisatie van de nog bestaande en verdwenen verdedigingswerken in Noord-Nederland,
uitgevoerd door de Stichting Menno van Coehoorn. Ook van Zuid-Nederland zijn delen verschenen.
geb / 304p / € 34,95
Schiermonnikoog 1640-1965, geschiedenis van een eiland Eddie Bakker
De geschiedenis van dit eiland, o.a. verteld door verhalen over families Stachouwer, Banck, en Bernstorff, en
artikelen over de eendenkooi, de reddingsboot, walviskaken en de dijkdoorbraak. Met meer dan 100 unieke foto's.
geb / 144p / € 20,Land der Entdeckungen - Land van ontdekkingen, de archeologie van het Friese kustgebied
De prachtig uitgevoerde catalogus bij de gelijknamige tentoonstellingen in Emden, Assen, Leeuwarden en
Groningen. Een presentatie van de hoogtepunten van het archeologisch onderzoek in Oost-Friesland en NoordNederland van de afgelopen 50 jaar. Met tientallen artikelen, door vele auteurs, met grootformaat afbeeldingen.
geb / 480p / € 34,95
Een eigenzinnige geloofsgemeenschap - Kloosterkerk Ter Apel Gert van Klinken, Geert Luth
Een complete studie naar de kleine maar vitale geloofsgemeenschap in Ter Apel. Van de boerenbevolking in 1600,
het klooster Domus Novae Lucis, de vele predikanten tot de huidige tijd.
pb / 336p / € 34,95
Diekstroa - Grunneger mopkes Fré Schreiber
Mopjes over en door Diekstroa, verzameld door Fré Schreiber. Groningstalig.
pb / 118p / € 5,95
As ik nou moar eerst wat verdain… Kornelis ter Laan
In 1955 gaf Ter Laan zijn dochter Metje een aantal blocnotes met unieke jeugdherinneringen cadeau. Bijna zestig
verhalen die zich afspelen in het Groningen van de laatste decennia van de negentiende eeuw. Uit het leven
gegrepen en geschreven in fraai Gronings. En met Nederlandse vertaling en uitleg door kleindochter Stip ter Laan.
pb / 208p / € 13,95
Naar een leefbare regio Korrie Melis
Het promotieonderzoek van Melis naar regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede
helft van de twintigste eeuw. Het rapport Bedreigd Bestaan uit 1959 was het uitgangspunt.
pb / € 29,95
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Klinkende klei Jankees Braaksma en Everhard Huizing
Middeleeuwse muziek uit Groningen en Ommelanden. Een beschrijving van het culturele klimaat in de 15e eeuw.
Met de muziek op CD door het ensemble Super Librum. 2e druk. Nog beperkt voorradig.
geb / 72p / € 19,50
De huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880 Jan C. Lohmeijer
Een indrukwekkende inventarisatie van alle straten, huizen en (oud)bewoners van Lutjegast. Met veel genealogische
gegevens.
geb / 608p / € 60,Toen daalde de duif Herman Verbeek
Herinneringen van priester, politicus en publicist Herman Verbeek, overleden in februari 2013. Toen Verbeek de
boodschap kreeg dat hij niet meer beter zou worden, begon hij per direct met het schrijven van deze autobiografie.
Het is een bijzonder verslag van een veelbewogen leven geworden.
pb / 376p / € 24,50
Mesdag, het leven in een tbs-kliniek Frank von Hebel
De wereld achter de hoge muren van het forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag aan de Hereweg in
Groningen blijft voor velen onzichtbaar, dit boekje geeft een indruk van het dagelijks leven in een tbs-kliniek.
pb / 46p / € 8,95
De wadden, een geschiedenis Mathijs Deen
Het verhaal van boeren en vissers, Romeinse krijgsheren, Friezen, Vikingen, lekenbroeders, piraten, vluchtelingen,
gelukszoekers, schipbreukelingen, bezetters en badgasten.
pb / 336p / € 19,90
Schrijvers op streek Jan Sleumer (samenstelling)
Twintig schrijvers uit het hele land (van Zeeland tot Noord-Groningen) schreven een verhaal in hun streektaal, de
vertaling staat ernaast. Fotografe Iris Réthy maakte bij elk verhaal een portret van de auteur.
pb / 206p / € 16,50
Hak, pak en zak - traditionele joodse beroepen op het platteland van Noordoost-Nederland Jan Kraak
Joden op het platteland hebben vaak traditionele beroepen gehad. Met zelfspot noemden ze die 'hak, pak en zak',
wat staat voor slager, marskramer en voddenhandelaar.
pb / 144p / € 19,95
Het prieel op de heuvel - Zes generaties Vlaskamp Aly van der Mark
De geschiedenis van een tuindersfamilie veelal werkend in Noord-Nederland, vanaf 1770 beschreven. Waarbij meer
of minder terloops allerhande informatie te lezen is over tuinen die door familieleden zijn aangelegd.
pb / 180p / € 22,95
Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger korenmolens B.D. Poppen
Vanaf 1594 zijn vele cherchershutten, sarrieshutten in het Gronings, gebouwd bij de molens. Een inventarisatie door
Bob Poppen.
geb / 296p / € 35,-

VERWACHT:
Verkwanseld erfgoed J.H. Noteboom
Het ontstaan, de geschiedenis en de ondergang van het landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard
1896-1986.
-half oktober
De Europese droom Nico Swart
Met FC Groningen de grens over: Alle Europese wedstrijden, unieke verhalen en foto's van supporters. Incl. een dvd
met de mooiste voetbalfragmenten.
-half november
Appie Alberts - doctor in de rock-'n-roll Herman Sandman
Appie Alberts is naast doctor in de organische chemie ook muzikant, saxofonist en frontman van AA & The Doctors.
-begin oktober
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