
Nieuwsbrief Eva van Baar, Augustus 2017  Blad 1 

Nieuwsbrief Augustus 2017 

 

Vers nieuws. 

Vers van gisteren. 

Boeken en zo. 

Toekomstplannen. 

Columns/Poëzie. 

Citaat van de dag. 

 

Vers nieuws: 
Nieuwe PDF: 

De PDF van mijn kinderboek Noesja is te koop. 

 

Maak 7,50 Euro over op mijn girorekening: 

NL33 INGB 0002785363. 
Zodra het bedrag ontvangen is, krijg je de PDF 

per e-mail toegestuurd. 

Vermeld wel per e-mail aan  

evavanbaar@gmail.com dat je het besteld hebt. 
 

Noesja is een ijsbeertje wat onder water op wereldreis gaat. 

Ze beleeft van alles en komt onderweg de schildpad Ed tegen en de dolfijn 

Manja, die met haar mee reizen. 
Als ze alle mooie dingen heeft gezien, komt ze tevreden weer thuis op de 

Noordpool. Thuis is het toch het fijnste. 

 

Clicks website: 
De website is op 21 juli 2017 de 15.000 clicks gepasseerd! 
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Vers van gisteren: 
De poëziebundel ‘Zeven maal zeven’ is uitgegeven. 

Het boek de ‘Lapjeskat’ moet nog en paar kleine veranderingen ondergaan 

en is daarna te bestellen. 

Boeken en zo: 
Olijven met Oregano, Nicky Pellegrino. 
Een boek waar je honger van krijgt. 

De hoofdpersonen uit de boeken van Nicky hebben een 

restaurant, zijn dol op koken en op eten, vooral Italiaans 

eten. Haar boeken staan er vol mee. 
Je zit met een rammelende maag te lezen. Wie nog naar 

Italië gaat deze zomer heeft en leuk voorproefje. Wie al 

geweest is, zal zich het heerlijke eten herinneren. 

 

Toekomstplannen: 
Ik ben toneelstukken aan het vertalen en ben bezig met Ilse deel 3. 

Ik houd jullie op de hoogte. 

 

Columns/poëzie: 
Spiraal 

Wanneer het lijkt 

alsof je iets tweemaal door moet 

maken 

weer dezelfde problemen 

dezelfde pijn 

hetzelfde verdriet 

 

alsof je met je levensles 

in cirkeltjes ronddraait 

 

bedenk dan 

dat niemand twee keer kan baden 

in zelfde rivier 

want het water stroomt verder 

alles verandert 
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de cirkels vormen 

een opgaande lijn 

bij iedere wending 

een beetje meer 

in de goede richting 

 

steeds hoger 

naar een hoger plan. 

 

Citaat van de dag: 
‘Een boek gaat over wat je er zelf uithaalt. Niet over wat de 

schrijver belangrijk vindt.’ 

T. Beckman. 

 

Website:  www.evavanbaar.nl 

E-mail:  evavanbaar@gmail.com 
 

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik het contactformulier, 
of stuur hierover een e-mail naar: evavanbaar@gmail.com. 
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