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NIEUW
VERSCHENEN

BERICHT VAN DE UITGEVERIJ
De zomer is voor velen de ideale periode om zich vast te
bijten in de vele titels die al zo lang op het leeslijstje
staan en schrijvers grijpen dit seizoen veelal aan om
eindelijk hun verhaal op papier te zetten. Dat merken wij
bij de uitgeverij ook aan de vragen die binnenkomen. De
meest vragen gaan namelijk over de aanpak: hoe begin je
met het schrijven van een boek?

Wat wel of niet werkt is nou eenmaal voor iedereen
verschillend. Hoe meer wij onze eigen ervaringen delen,
hoe makkelijker het immers wordt voor nieuwe schrijvers
om hun eigen schrijfgewoonten te ontwikkelen. Wie doet
er mee?
Wij wensen lezers en schrijvers een mooie zomer!
Angelique Pluijgers, directeur Uitgeverij Eigen Boek

Een eenduidig antwoord op deze vraag is er helaas niet.

Uw tips, suggesties en reacties ontvangen wij graag via info@uitgeverijeigenboek.nl
TOP 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN
Opties moelijk?
Kees Vermeer

1

2

3

4

5

Plant een bloem

De kleine
sokkenschool

Kleuren met
geuren

Elegy for a Rose

Groot toneel ABC

Joke Vijn-van der
Heijden

Ela van SwietenMarquandt

Erik Hermkens

Dirk Lenaerts

Leo van Herk

HOE SCHRIJF JE EEN BOEK?
Laat je droom bestaan
Fera van de Mortel

Veel mensen dromen ervan een boek te schrijven.
Verhalen zijn er vaak genoeg, maar deze daadwerkelijk
opschrijven is waar veel toekomstige auteurs stranden.
De meest gestelde vraag aan Uitgeverij Eigen Boek komt
dan ook van nieuwe schrijvers: hoe pak je dat eigenlijk
aan, een boek schrijven?
Oefening baart kunst
Een magische formule voor het schrijven van een boek is
er helaas niet. Iedere schrijver heeft zo zijn eigen
gewoonten en rituelen. Zoals veel schrijvers gaf
Hemingway de voorkeur aan het schrijven in de vroegte
van de ochtend en Danielle Steel schrijft nog altijd het
liefste op een ouderwetse typemachine.

Mindset 3.0
Miguel Goede

“Houd je een vulpen in je hand, dan wordt de
inkt warm. De inkt komt net zo warm als je
bloed op het papier, en dat moet je
hebben.“ (Harry Mulisch)

Wandelen in de natuur wordt in verband gebracht met
verhoogde productiviteit en creativiteit. Niet verwonderlijk
dus dat dit een populair tijdverdrijf is onder schrijvers.
Maar wat alle schrijvers gemeen hebben: er gaat geen
dag voorbij dat zij niet schrijven. De beste tip die wij
kunnen geven is dan ook: schrijf!

ROYALTY’S

Moeders Verdwaalde Liefde
Irene Bruns

In juli worden de royalty’s over de
periode 1 januari 2014 t/m 30 juni
2014 uitbetaald. Zijn je adres- en/of
bankgegevens gewijzigd, geef dit dan
zo snel mogelijk aan ons door.
Alle auteurs worden voor 1 augustus
2014 geïnformeerd. Mocht je niets van
ons horen, maar wel een boek via
Uitgeverij Eigen Boek hebben
gepubliceerd, neem dan contact met
ons op.

Kwestie van doen
Elke dag schrijven is dus belangrijk. Al is het maar voor
vijf minuten of slechts drie regels. Het onderwerp is niet
belangrijk en het hoeft ook zeker geen literair
meesterwerk te worden.
“Schrijven is de laatste
handenarbeid.” (Michel Serres)

Het gaat om de handeling, het schrijven om te schrijven
moet voor nieuwe schrijvers een gewoonte worden. Het
schrijfproces zal dan steeds soepeler verlopen en
uiteindelijk zal het vanzelf gaan.
Schrijvers lezen ook
Ben je eenmaal gewend om regelmatig te schrijven, dan
is gebrek aan inspiratie bijna niet aan de orde. Loop je
toch vast, verdiep je dan in de diverse schrijftechnieken
of kijk de kunst af van andere auteurs. Boeken lezen
prikkelt namelijk niet alleen de fantasie, maar geeft ook
inzicht in veelgebruikte trucs en structuren.
Tips?
Heb jij als auteur nog goede tips voor nieuwe schrijvers
die wij in de volgende nieuwsbrief mogen publiceren?
Laat het ons weten!

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van:

Uitgeverij Eigen Boek B.V.
Van den Berghlaan 457
2132 AN Hoofddorp
T: 06 46278584
KvK-nummer 34348342
www.uitgeverijeigenboek.nl
Volg ons ook op:

FACEBOOKSUCCES
Onze Facebookpagina blijft groeien!
Wij krijgen veel enthousiaste reacties
van onze (toekomstige) auteurs en
lezers op onze berichten. Ook het
aantal likes blijft toenemen. De teller
staat inmiddels op 1400 en daar zijn
we natuurlijk ontzettend trots op.
De 1800e liker krijgt van ons het boek
Lichtval van Marja van Ligten (deel 4
uit haar 5-delige gedichtenbundelserie). Volg ons dus op
Facebook!

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar:
info@uitgeverijeigenboek.nl

