GENOMINEERDEN
BESTE BOEK ACHTERHOEK EN LIEMERS 2017
Auteur/fotograaf Peter van Tuijl

Het leven van Pieter en WillyPeter speelt zich af op
een paar vierkante kilometer, dicht bij ‘huis en
haard’ en verweven met de natuur. Dit fotoboek,
aangevuld met korte teksten geeft een mooi beeld
geeft van de wereld van deze kunstenaars /
kluizenaars.

Redactie P. Bresser,
L. van Dijk, W. van Heugten,
W. Meijerman, A. Stern

Het 41ste deel in de serie
Jaarboek Achterhoek en
Liemers. Een bloemlezing
over uiteenlopende onderwerpen die de historie en
het cultureel erfgoed van
de Achterhoek en Liemers
belichten. Hoofdthema
van dit deel is de
Reformatie.

Redactie Henk Harmsen, Wim van Heugten

In veertien afzonderlijke artikelen
worden allerlei aspecten die in
Heuvels werk aan de orde komen
uitgediept. Van zijn relatie met
belangrijke filosofen van zijn tijd en
zijn verhouding met de RoomsKatholieke kerk tot gebruik van
dialect en de rol die muziek in zijn
leven speelde.

Auteur Kasper Reinink,
fotografie Kasper Reinink, André Jansen

Een overzicht van alle voorkomende wilde
vaatplanten en mossen in en om Zutphen. Het is
tevens een verslag van de voor- en achteruitgang
van de flora en beheeradviezen. Geïllustreerd met
vele foto’s van kenmerkende plantensoorten.

Auteurs Jack Weijkamp,
Lucy Legeland,
Illustrator Luc Onderbeke

Jack Weijkamp en Lucy
Legeland doorkruisten
van mei 2015 tot mei
2017 de Achterhoek
en Liemers met de
trein, de fiets, de bus
Gedichten die hieruit ontstonden
zijn in deze
en te voet.
bundel samengekomen.

De genomineerden staan in willekeurige volgorde.
Verkiezing van de prijs ‘Beste Boek Achterhoek en Liemers 2017’ maakt onderdeel uit van de Boekenweek Achterhoek en Liemers.
De prijsuitreiking vindt plaats op 3 maart 2018 als start van deze regionale boekenweek (3 t/m 10 maart 2018).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 0314 787078 of info@ecal.nu / www.ecal.nu.

