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De avonturen
van meisje
Nannie Kruijs
Nannie
Drabbe-Kruijs

Herfst en winter zijn dé jaargetijden om lekker op de bank te
kruipen met een goed boek en een kop warme chocola. Maar
het is ook de tijd van het jaar voor het vertellen van verhalen.
Veel schrijvers grijpen deze periode aan om ideeën op te
schrijven en verhalen uit te werken. Verhalen die veelal worden
geïnspireerd door licht in donkere dagen en gezelligheid met
vrienden en familie. Weer anderen halen inspiratie uit de stilte
in zichzelf en grijpen het schrijfproces aan als een moment van

De vernietiging
van De Rolstoel

bezinning.
Deze periode van het jaar staat hoe dan ook garant voor
nieuwe verhalen die verteld mogen worden. Wij kijken dan ook
uit naar alle vertellingen, nieuw en oud, die wij de komende tijd
weer voor u mogen uitgeven.
Wij wensen u een warme en inspirerende tijd toe.
Angelique Pluijgers, directeur Uitgeverij Eigen Boek

Uw tips, suggesties en reacties ontvangen wij graag via info@uitgeverijeigenboek.nl

Nilo Sneper

TOP 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN
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De vier seizoenen

Fable of Time
Dirk Lenaerts

Gierende
banden

Ik zal nooit
meer stout zijn

De vernietiging
van de Rolstoel

Een deerne van
vele zinnen

Ada Busman

Nilo Sneper

Edward Groenland

De Haarlemse
Kalligrafen Kring

Verdwenen dorpen
in Nederland, deel
4 Noord-Nederland
Bert Stulp

Trudy van Schie

CADEAUTIPS

Mevrouw, u
heeft mijn
ballen bij elkaar
geniet
Kees Vermeer

Maritieme
Memoires Dos

Bij Uitgeverij Eigen Boek zijn we misschien een beetje
bevooroordeeld, maar een boek cadeau geven is eigenlijk altijd
een succes. Neem bijvoorbeeld de volgende titels als inspiratie
voor in de schoen, onder de boom of zomaar voor uzelf!
De Toverspiegel
Tien moderne sprookjes over onderwerpen die
kinderen vandaag de dag interesseren.
Leerzaam en zoals dat gaat met sprookjes,
komt alles aan het einde weer goed.

Captain Nico
Mobach
Dagen met de Bijbel
In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling
van het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan
de hand van het bijbehorend dagelijks
leesrooster hield de schrijver van dit boek een
Caribbean 3.0
Miguel Goede

Top 50 van de
Belgische sport
Wilfred Luijckx

Mijn
Woekerpolis
herdruk
Arno van Esch

De kleine sokkenschool
Zelf sokken breien was nog nooit zo eenvoudig.
Een stap-voor-stap handleiding, patronen en
aandacht voor de meest gemaakte fouten
zorgen ervoor dat zelfs de groenste beginners
zelfstandig uit de voeten kunnen.

Heleen en Roos
Twee verhalen vol mysterie in één boek.
Realiteit en het onverklaarbare lopen in
deze thrillers, die zich beide afspelen op
Walcheren, steeds door elkaar heen.
Deze en meer titels vindt u natuurlijk op onze website.

FACEBOOK
Onze Facebookpagina heeft al meer dan 700 likes. De 350e en
600e volger hebben een boek van ons ontvangen. Ook voor de
1000e fan ligt er een boek klaar. Like ons daarom vandaag nog
op Facebook!

VERZENDKOSTEN

E-BOOK

Uit de eerder gehouden enquête en
ontvangen opmerkingen blijkt dat er
regelmatig vraagtekens worden gezet
bij de hoogte van onze portokosten. Dat
kunnen wij ons goed voorstellen, want
bij grotere ketens zoals Bol.com zijn
deze kosten standaard €1,95. Wij zijn
echter gebonden aan de drukker die de
verzending voor ons verzorgt.
Momenteel zijn wij met verschillende
partijen in gesprek om uit te zoeken of
we hier iets aan kunnen doen.

In de vorige nieuwsbrief informeerden
wij u over de mogelijkheid uw boek als e
-book te publiceren. Een aantal
schrijvers heeft inmiddels de stap naar
digitale publicatie gezet. Ook interesse
in het uitbrengen van uw boek in ebookformaat? Meer informatie vindt u
op onze website of neem contact met
ons op via info@uitgeverijeigenboek.nl.
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