Het water verbindt

De Ommelanden

In dit vierbandige boekwerk reizen Heleen van Baalen
en Weiko Piebes ruim drie weken door de huidige
provincie Groningen. In de eerste drie banden wordt
de reis beschreven. Het verhaal wordt begeleid door
ruim 2400 foto’s en vele andere illustraties. De laatste
band is gevuld met registers, lijsten, literatuurlijst en
notenapparaat. Dit dient als handig opzoekdeel.
Deze eerste set uit de reeks Het water verbindt is opgebouwd aan de hand van
23 dagreizen. De dagroute wordt beschreven met behulp van foto’s, illustraties van
boekcovers, folders en veel lezenswaardig materiaal. Daarnaast verrijken delen van
oude kaarten, historische foto’s en opgravingsvondsten de nauwkeurig beschreven
route.
In dit tweede deel gaan de reizigers verder met hun ontdekkingstocht in het gebied
ten noordoosten van het Reitdiep en ten noorden van het Eemskanaal. Tijdens deze
acht dagen van dit deel verblijven ze in het “Lutje Hoeske” en in het huisje van Kijktuin
“De Drie Wilgen”.
Het verhaal grossiert er lustig op los in feitjes en wetenswaardigheden. Het blijkt
een ware ontdekkingstocht. De teksten komen zelden tot rust of stilstand, zodat je
hongerig en schijnbaar onverzadigbaar doorleest, kunnen we concluderen uit de
verzameling lovende woorden van lezers.
Kees Geut “Genoten van de zeer uitgebreide teksten die jullie tot een mooi verhaal
hebben gemaakt.”
Trudy Dijkshoorn “Mijn complimenten hoe jullie historische feiten op zo’n
enthousiaste manier wereldkundig maken.”
Thomas en Katrien “Wat een mooi en ontzettend uitgebreid en zorgvuldig verslag.”
Valerie van Leersum “Het ziet er prachtig, liefdevol en enorm zorgvuldig uit.”
Stieneke Wierda “Jullie hebben er prachtig werk van gemaakt, plezierig om te lezen,
het was een aangename ontdekkingstocht!”
Maria van Baren “Jullie zijn engeltjes (of elfjes) met toverstafjes die alles op de route
weer tot leven wekken … jullie geven weer kleur aan alles. Echt heel mooi!!! En zo
zorgvuldig.”
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