U heeft nog

Schrijf nu in en krijg een
mooi boek met de
geschiedenis en verhalen
over Eikenderveld in woord
en beeld

EIKENDERVELD

vroeger...

U heeft nog tot 25 oktober 2022 de tijd
om in te tekenen op dit unieke boekwerk!

Intekenen kunt u op de website:
www.landvanherle.nl/webwinkel
Geen internet? Lever dit formulier dan in bij het
Markieshuis, Markiesstraat 5, 6411 VN Heerlen
met gelijktijdige overboeking van het intekenbedrag
op bankrekening IBAN NL86INGB0002069907 t.n.v.
Stichting Historische Kring Het Land van Herle met
vermelding ‘boek Eikenderveld’.

Eikenderveld vroeger… gaat over het leven van de
buurtbewoners van verleden tot en met heden.
Het boek wordt geproduceerd door
Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”
in samenwerking met buurtbewoners

Een uniek boek met foto´s en
over de ontwikkeling van
het landbouwgebied van
vroeger naar een moderne
stadswijk nu...

DE GESCHIESDENIS VAN DE HEERLENSE BUURTEN

Over het veld bij Eijkcholt
met vruchtbare akkers
tot en met 100 jaar Eikenderveld

9

Intekenstrook
(indien niet mogelijk per internet)

E IKENDERVELD vroeger….

EIKENDERVELD vroeger...
Naam

De geschiedenis van de Heerlense buurten,
een publicatiereeks van Het Land van Herle
en Historisch Centrum Limburg/Rijckheyt,
centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen, krijgt in samenwerking met buurtbewoners bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de buurt een nieuwe aflevering. Op
dit moment zijn de voorbereidingen voor de
uitgave van dit tekst- en fotoboek over de
unieke historie van de buurt Eikenderveld in
volle gang.
Eikenderveld is een sociaal hechte buurt die
vooral is ontstaan door de opkomst van de
mijnindustrie en in oorsprong is gebouwd
voor de huisvesting van de gezinnen van
spoorwegpersoneel. Toch gaat de geschiedenis van de buurt terug tot zeker in de middeleeuwen. Alle wetenswaardigheden over het
agrarische gebied waaruit de buurt is ontstaan, de groei van de wijk en het rijke verenigingsleven, de parochie, het onderwijs en het
leven in de buurt komen in de beschrijvingen
en de verhalen van (oud-)buurtbewoners en
andere betrokkenen uitgebreid aan bod.

Dhr./mevr.

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

tekent in voor het boek Eikenderveld vroeger...
Aantal exemplaren à € 22,00:

Het boek met ca. 280
bladzijden en ongeveer
evenveel foto’s wordt op
25 november gepresenteerd tijdens de reünie in
Kinderstad. Intekenaren
en begunstigers krijgen
hiervoor een uitnodiging.

Totaal: €

wil de bestelling graag per post ontvangen en maakt
voor de hele bestelling € 4,95 extra over voor de
verpakkings– en portokosten
Intekenaren krijgen
een korting van € 2,95
op de verkoopprijs van
€ 24,95

Bedrag is overgemaakt op ING-bankrekening
NL86INGB0002069907 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Het Land van Herle te Heerlen
o.v.v. ‘Eikenderveld vroeger’ zonder/met portokosten

Handtekening

Datum

Het boek kan bij de presentatie of daarna op het
adres, waar u de intekenstrook heeft ingeleverd –
mits betaald — worden afgehaald. U krijgt per mail
of post hierover een definitief bericht.

U heeft nog tot 25 oktober 2022 de tijd
om in te tekenen op dit unieke boekwerk!

Intekenen kunt u op de website:
www.landvanherle.nl/webwinkel
Geen internet? Lever dit formulier dan in bij het
Markieshuis, Markiesstraat 5, 6411 VN Heerlen
met gelijktijdige overboeking van het
intekenbedrag op bankrekening IBAN
NL86INGB0002069907 t.n.v. Stichting Historische
Kring Het Land van Herle met vermelding ‘boek
Eikenderveld’.

