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Nieuw verschenen

Bericht van de Uitgeverij
De laatste nieuwsbrief is alweer een tijd geleden. Maar
in ons geval geldt: geen nieuws goed nieuws. We
hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten.
Beleggen op
MBO/HBOniveau
Kees Vermeer

Ook dit jaar hebben we weer hele mooie titels mogen
uitgeven. We zijn er trots op dat veel auteurs
besluiten om na het uitgeven van hun eerste boek,
ook hun volgende titels via onze uitgeverij te
publiceren. Maar ook debuterende auteurs weten ons
steeds weer te vinden. Een boek uitgeven via
Uitgeverij Eigen Boek is immers overzichtelijk,
persoonlijk en voordelig.

nieuwe jasje van onze uitgeverij. Het doorvoeren van
onze nieuwe huisstijl gaat helaas niet zo snel als we
zouden willen, maar geduld is een schone zaak en onze
inspanningen worden langzaam maar zeker zichtbaar.
Het succes van een uitgeverij wordt grotendeels
bepaald door de schrijvers en lezers van de boeken die
wij mogen publiceren. Vanaf deze plek willen wij
iedereen bedanken voor een mooi jaar en wij hopen in
2018 jullie ook weer van dienst te mogen zijn.
Fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe
jaar!

Tussen het uitgeven door zijn wij ook druk met het
Tips, suggesties en reacties zijn altijd welkom via info@uitgeverijeigenboek.nl

In mien aig’n
toal

Cursus Beleggen op MBO/HBO-niveau

Harbert Schutte

Kees Vermeer maakt met zijn boeken beleggen voor iedereen begrijpelijk. In zijn
boek Beleggen, vertaald naar MBO/HBO-niveau legt hij uit dat beleggen niet
moeilijk is als je de regels van het spel kent.
Naar aanleiding van de vele positieve reacties op zijn boek zal de auteur een
tweedaagse cursus over de ins en outs van beleggen verzorgen. Tijdens de cursus
wordt uitgebreid ingegaan op de materie en krijgen deelnemers voldoende
gelegenheid om vragen te stellen.
Als het leven
soms pijn doet
Jacques
Vermeulen

Uitgeverij Eigen Boek mag deze cursus aanbieden voor de speciale prijs van € 130,-.
Om deel te nemen aan de cursus heb je het boek “Beleggen vertaald naar MBO/HBOniveau” nodig. Het boek is hier te bestellen.
De eerste cursusdatum is 21 februari 2018. Mochten er niet voldoende inschrijvingen
zijn, dan wordt de datum verzet.
Aanmelden kan via ver02@telfort.nl

Nieuwe huisstijl!

TOP 5 Best verkochte boeken

Het kan u niet zijn ontgaan: onze nieuwsbrief is in een nieuw jasje
gestoken. Na 5 jaar vonden wij het hoog tijd voor een nieuw
uiterlijk.

Rosa

Naast een nieuw logo, staat een nieuwe website ook al een hele tijd
op ons verlanglijstje. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om
dit te realiseren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
nieuwe website en we hopen deze dan ook begin 2018 volledig aan u
te kunnen presenteren. Op onze website kunt u nu alvast een
voorproefje zien.

Thieu Broens

Het kan natuurlijk altijd nog spannender
Willemstad
delen 1 en 2
Pieter Folkers
Ook in e-book!

Deze nieuwsbrief is
een uitgave van:

1

Jacques Vermeulen

2

Verhalen schrijven zit Peter van den Bijllaardt in het bloed. Hij
schrijft al heel lang romans en korte verhalen en sinds 1980 waagt
hij zich ook aan toneelstukken, waarvan er intussen al 73 zijn
uitgegeven en de AVRO heeft enkele van zijn hoorspelen
uitgezonden.
Voor wie op zoek is naar een lekker-lezen boek, is zijn
verhalenbundel Het kan natuurlijk altijd nog spannender een
absolute aanrader. Spanning, ontroering, passie en subtiele humor
wisselen elkaar moeiteloos af waardoor je wel door moet lezen.

Biesheuvelstraat 111
2134 LL Hoofddorp
T: 06 46 27 85 84
E: info@uitgeverijeigenboek.nl
www.uitgeverijeigenboek.nl
Volg ons ook op Facebook:

Creatievelingen die op zoek zijn naar inspiratie zitten ook goed bij
Uitgeverij Eigen Boek.

De jungle van de
jeugdzorg
Stichting KOG
Truus Barendse

Opties moeilijk?
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Voor een creatieve winter
Uitgeverij Eigen Boek B.V.

Als het leven
soms pijn doet
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Kees Vermeer

Het leven in
de ongeziene
wereld
Anthony Borgia

Voor wie graag met stoffen werkt, is Zijde hobbyboek een absolute
aanrader. De schrijfster laat hierin de vele mogelijkheden zien van
zijde stoffen.
Altijd al sokken willen leren breien? Begin dan bij De kleine
sokkenschool. Aan de hand van foto’s worden alle stappen van het
sokkenbreien duidelijk uitgelegd. Het boek bevat ook een aantal
bijzondere patronen en laat ruimte voor eigen aantekeningen.
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Wil je onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail naar: info@uitgeverijeigenboek.nl

Kleuren
met geuren
Erik Hermkens

