
 
 
 
 
 
Boek ‘Neanderthalers in Noord Nederland’ 
(verkoopprijs € 24,50) nu met voor-inschrijvingskorting voor inwoners en leden 
van de historische verenigingen van Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze te 
bestellen € 20,-. 
 

Op 4 oktober 2019 zal het unieke boek 
‘Neanderthalers in Noord-Nederland, leven 
aan de rand van de Oerwereld’ verschijnen. 
U kunt dit boek in de voorinschrijving met 
korting kopen. Voorwaarde is dat u het 
boek zelf moet ophalen. 
 
In het boek Neanderthalers in Noord 
Nederland wordt u meegenomen op een 
ontdekkingstocht door het landschap en 
leest u alles over de woonplaatsen van deze 
Oermensen in onze regio. De vondsten van 
de vindplaats Peest staan in dit boek 
centraal en worden met andere Noord-
Nederlandse vondsten in een breder 
Nederlands- en Europees kader geplaatst. 
 
Het boek is 26 x 26 cm en beslaat ruim 250 
pagina’s en is geschreven door de bekende 
archeologen Marcel Niekus en Evert van 
Ginkel  en wordt uitgegeven door Stichting 

Het Drentse Landschap. Fotografie en vormgeving zijn verzorgd door Frans de Vries.  Het boek is rijk 
voorzien van afbeeldingen. Door het grote formaat komen de foto’s en illustraties prachtig uit. 
 
De gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze hebben financieel bijgedragen om de realisatie 
hiervan mogelijk te maken. Het Drentse Landschap wil daarom de leden van de historische verenigingen en 
andere belangstellenden in deze gemeenten de mogelijkheid bieden om bij voorintekening tegen een 
aantrekkelijke korting het boek aan te schaffen. Voorwaarde is wel dat de bestelling vóór 10 oktober wordt 
doorgegeven en men het boek zelf ophaalt. 
 
De leden van de historische verenigingen van Noordenveld en Tynaarlo kunnen het bestelde boek op 
zaterdag 12 oktober van 10:00-17:00 uur op de nieuwe Natuurplaats Noordsche Veld aan de Donderseweg 
22 ophalen. Dit is de weg van Donderen naar Norg). De eigenaren Peter en Marian van Wijk van de 
Natuurplaats openen dat weekend hun nieuwe theehuis en expositieruimte. 
 
De boeken voor de leden van de historische verenigingen in de gemeente Aa en Hunze worden geleverd 
aan deze verenigingen op maandag 14 oktober. Deze verenigingen zorgen daarna dan zelf voor de 
distributie. 
 
U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar communicatie@drentslandschap.nl  onder 
vermelding van uw naam en adresgegevens. Graag ook in de mail aangeven via welke vereniging  u het 
boek wenst af te halen.  Bij het afhalen cash betalen. 
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