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Uitnodiging voor de presentatie van het boek

'Terug naar Boerengat'

Zaterdag í3 mei, 14.00 uur, PKN-kerk, Langestraat 6, Hoek

(Gewijzigde locatie!)

Beste leden, beste oud-inwoners van Boerengat,

jlerqg naar Bo_elengal' wekt de_verclue-nel iuuftsetrap-tussen l{oek en Terneuzqn weer tgt leven-De

auteur, oud-journalist Jan Jansen, sprak daartoe met meer dan zestig oud-inwoners van Boerengat.

Ze vertellen over feesten en drama's, over povere huisvesting, het zware werk op de boerderij, de school

op de Knol en de periode waarin Boerengat ten prooi viel aan de slopershamer. Ook bevat het hoek

informatie over de ontstaansgeschiedenis van de buurtschap en tieniallen privéfoto's van oud-inwoners.

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:

-13.30 tot 14.00 uur inloop en ontvangst.

-14.00 uur: opening door Pim Broekhuysen, bestuurslid van de Heemkundige Vereniging Terneuzen.

-lnleiding door drs. Ron Barbé, oud-burgemeester van Temeuzen.

-Adri de Bruijne, oud-bewoner van Boerengat haalt herinnerÍngen op.

-Jan Jansen overhandigt de eerste exemplaren van het boek aan drie speciale gasten.

Het programma wordt gepresenteerd door Wim Jansen.

Tot besluit van het officiële gedeelte zingen we het Zeeuws-Vlaams volkslied.

Na aíloop is er nog volop gelegenheid om bij een drankje na te praten en herinneringen op te halen.

Door u bestelde boeken kunt u aÍhalen, en de schrijver zal graag uw boek signeren.

Met vriendelijke groet, namens het organisatiecomité,

Adri de Bruijne, Jan Jansen en Pim Broekhuysen

PS

Heelveel oud-bewoners hebben we kunnen achterhalen, maar helaas niet allemaal. Daarom een

vriendelijk verzoek aan de mensen van Boerengatse afkomst om deze uitnodiging door te sturen naar uw

familie- en vriendenkring waar mogelijk belangstelling is voor dit onderwerp.

Tot 13 mei kunt u het boek nog bestellen voor de speciale voorintekenprijs van € 16,90 (daarna 19,90).

Stuur een e-mail naar: infa@,hËsrntlndeterneuzen.nl . U dient vooraf het bedrag over te maken op

bankrekening NLiSRABO A129 1692 69 t.n.v. Heemkundige Vereniging Terneuzen, met vermelding van

' hestelling boek Boerengat'.

Wie van deze korting gebruik maakt, wordt geacht het boek op 13 mei zelf op te halen in de kerk in Hoek.
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