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Beste lezer,
Leuk dat je interesse toont in onze uitgeverij. Er zijn weer mooie ontwikkelingen gaande.
Alexandra Smith geniet van een werkvakantie in Australië. Ze wilde het zand van Bondi
Beach onder haar voeten voelen om haar debuutroman af te schrijven. Dat is gelukt.
Schemervlucht is adembenemend mooi en verschijnt eind november. Lees meer op:
http://alexandraschrijft.blogspot.com

In deze Kinderboekenweek laten onze jonge talenten van zich horen. De elfjarige
Kim Landman signeerde op 5 oktober haar boek Rakker en Nora op haar school
in Nunspeet. Autisme deskundige Colette de Bruin reikte het eerste exemplaar
uit aan Kim en haar moeder Sigrid Landman, die haar derde boek Chaos met
autisme schreef. De eerste reacties zijn veelbelovend en de verkoop loopt goed.
Bij aankoop van Chaos met autisme via de schrijver of uitgever krijgt u het
boekje van Kim gratis. Boektrailer: http://www.youtube.com/watch?
v=4y9GqmsykUk

Tom Bier, de jongste schrijver van Nederland, bracht een bezoek aan zijn oude
basisschool in Didam, waar hij in alle groepen mocht voorlezen uit Avonturen van

Leonardo 2. Op 8 oktober signeerde hij bij Boekhandel Hijman En Arends in Arnhem.
Met zijn charme verkocht Tom eenentwintig boeken. Ook deelde hij gesigneerde
visitekaartjes uit, voor het geval hij later echt beroemd is. Tom is negen jaar en volgt
Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Het was zijn droom om schrijver te
worden en die droom kwam uit! Kijk eens op:
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/999271/Debuut-piepjongeschrijver-Zevenaar.htm

Saskia Splinter-van Werven, de schrijfster van MS-Ontbloot, ligt voor een lange periode
in het ziekenhuis in Duitsland. Wij bewonderen haar kracht en wensen haar veel sterkte.
Ondanks haar gevaarlijke aandoening, PML, stapte ze deze week uit bed om een lezing
te geven voor tweehonderd derdejaars medicijnstudenten van de faculteit Bochum. Een
aantal modellen uit haar boek blijft promoten, zodat de verkoop niet stagneert. Van ieder
verkocht exemplaar gaat € 8,00 naar MS Research. MS is een slopende ziekte. Er moet
een medicijn komen om het MonSter te temmen! www.ms-ontbloot.nl.

Mijn creatieve collega Marlijn heeft een website gemaakt om leuke webwinkels onder
de aandacht te brengen. Als redacteur van de Prins Vince glossy heeft ze een plaatsje
gereserveerd voor onze mascotte.
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/marlijnpoppendijn2

Je kunt ons vinden op Hyves, Twitter en Facebook, waar Prins Vince een eigen pagina
heeft. https://www.facebook.com/#!/pages/Prins-Vince/271178836245275 Via onze
website kun je je aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.

Hartelijke groet,
Coen Hoogveld
Renate Diks
www.schrijverijmooimens.nl

