Het Leudal

Wilt u het boek per post toegezonden krijgen dan
dient u € 10,- extra over te boeken.
Het boek zal uiterlijk 1 oktober 2019 verschijnen.

In 2019 brengt de Studiegroep Leudal na 45 jaar

Na het verschijnen zult u geïnformeerd worden

een nieuw boek uit over het Leudal: 180 pagina’s in

wanneer en waar het boek afgehaald kan worden.

full colour, harde kaft, formaat 24 cm x 28 cm en

Daarom ook uw e-mailadres of telefoonnummer

met een beperkte oplage. Auteurs zijn natuurfoto-

vermelden. Als u uw e-mailadres vermeldt, zullen

graaf Hans Smulders en ecoloog Phlip Bossen-

we u op de hoogte houden van de vorderingen en

broek. Pakkende foto’s van planten, dieren, het

af en toe een stukje tekst met foto toesturen, zodat

boeiende landschap van het Leudal en zijn cultuur-

u op de hoogte blijft van de kwaliteit.

historie gaan hand in hand met informatieve

Doordat het boek uiterlijk 1 oktober 2019

teksten. Het boek is daarmee niet alleen een fijn

verschijnt, is het ook een uitstekend relatie-

kijkboek, maar geeft ook veel wetenswaardig-

geschenk of een mooi sinterklaas- of kerstcadeau.

heden over het Leudal en antwoorden op allerlei

In het kader van de Algemene Verordening

vragen. Naast een prachtige opmaak biedt ook een

gegevensbescherming zal de Studiegroep uw

serie kaarten extra inzicht in het gebied.

gegevens alleen maar gebruiken voor het reali-

De Studiegroep geeft u als geïnteresseerde graag

seren van bovenstaande doelen.

de mogelijkheid om het boek bij voorinschrijving
te bestellen door € 19,95 per boek over te maken op

www.studiegroepleudal.nl

rekening IBAN 67RABO0118690280 t.n.v. Studie-

studiegroep.leudal@hetnet.nl

groep Leudal onder vermelding van ‘Leudalboek’
en uw naam en postadres.

Studiegroep Leudal

De voorinschrijving is mogelijk tot en met

Roggelseweg 58,

31 maart 2019. Na die datum is de verkoopprijs

6081 NP Haelen

€ 24,95.
Uw reservering van het boek is definitief als:
-Het bedrag op onze rekening is bijgeschreven en
-Wij het bestelformulier met al uw gegevens hebben ontvangen. Dat kan zo:
-Het bestelformulier op onze site (www.studiegroepleudal.nl) invullen en verzenden of
-Het bestelformulier per post toesturen aan nevenstaand postadres.

