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Vanaf  2011 zijn de auteurs Weiko Piebes (oud-Muntendammer) en Heleen van Baalen bezig 
geweest om hun 23 volle ontdekkingsreis-dagen de door De Ommelanden te beleven, te 

documenteren, en (literatuur-)onderzoek te doen.  
Dit alles is nu geordend en tezamen met ruim 2.400 foto’s en vele anderssoortige illustraties vormgegeven tot 
dit bijzonder aantrekkelijke 4-luik. En het resultaat is verbluffend... 

Enkele reacties van vroege lezers:
“ Veel herkenning, maar ook veel nieuws”
“ Het historisch verslag is een indrukwekkend 
document. Complimenten daarvoor.”

“ Jullie reisverslag is een waardevol document 
geworden, een ontdekkingstocht, maar zeker ook 
een herkenningstocht.”

“ Wat een uitgebreide beschrijving, een voorbereiding, 
zo op reis gaan! Dat geeft toch een meerwaarde 
aan het bezoek van de regio.”

“ Welk een gedetailleerd verslag hebben jullie 
gemaakt van onze regio! Veel dank daarvoor!”

“ een goed inhoudelijk en zeer informatief verslag met 
prachtige foto’s!”

“ bewondering voor het uitgebreide verslag met 
onderbouwing”

“ Gigantisch!”
“	Onze	grote	complimenten	voor	het	voortreffelijke	
werk en onderzoek.”

“ ...onder de indruk van het zeer goed 
gedocumenteerde reisverslag over onze provincie. 
Erg leuk om te lezen.”

“ Dit zal veel mensen helpen in het vinden van 
informatie over Groningse dorpen en mensen.”

“ Genoten van de zeer uitgebreide teksten die jullie 
tot een mooi verhaal hebben gemaakt.”

“ Mijn complimenten hoe jullie historische feiten op 
zo’n enthousiaste manier wereldkundig maken.”

“ Wat een mooi en ontzettend uitgebreid en 
zorgvuldig verslag.”

“ Het ziet er prachtig, liefdevol en enorm zorgvuldig 
uit.”

“ Jullie hebben er prachtig werk van gemaakt, 
plezierig om te lezen, het was een aangename 
ontdekkingstocht!”

“ 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.”

“ Al met al een schitterend verslag en zeer de moeite 
waard om te lezen.”

“ Dit is duidelijk met hart en ziel gemaakt.  
Zo gedetailleerd en uitgebreid.”

“ Een heel mooi en makkelijk leesbaar verhaal”
“ Je wordt erin gezogen. Schitterend!  
Wat zien jullie veel, 
wat een leuke 
ontmoetingen 
hebben jullie!”

“ Mijn compliment 
voor dit prachtige 
en indrukwekkende 
document.”

“ Goed om te 
lezen dat ook de 
beeldende kunst in 
het gebied onder 
de aandacht wordt 
gebracht.”

meer info en bestellen: www.staal-boek.nl/winkel
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