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Vers nieuws. 

Vers van gisteren. 

Boeken en zo. 

Toekomstplannen. 

Columns/Poëzie. 

Citaat van de dag. 

 

 

Vers nieuws: 
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe 
website. 

 
Met andere achtergrondkleuren, meer 

mogelijkheden en de vertrouwde rubrie-
ken. 

 
 

 

Vers van gisteren: 
De boeken ‘Een hond met een achternaam’ en ‘Er is een bericht voor u’ zijn 

uitgekomen bij uitgeverij Pumbo. 
Ik ben bezig met deel 3 van Ilse, de Young Adult roman. 

 

Boeken en zo: 
Kom hier dat ik u kus, door Griet Op de Beeck. 

De hoofdpersoon is Mona. 
Als kind, als vrouw van 24, als vrouw van 35. 

Haar jeugd, met haar behoefte om te pleasen. 
Haar relatie, met haar behoefte om zichzelf te vertellen 

dat het zo goed is. 
Haar vrouw zijn. Het overlijden van haar vader geeft 

een verschuiving; ze kiest om te durven. 

Niet meer voorzichtig, niet meer omzichtig. Maar moe-
dig, voor zichzelf. 

Griet Op de Beeck beschrijft de gevoelens van Mona en 
de mensen om haar heen met precies de juiste woor-

den. 
Dagelijkse dingen, onuitgesproken emoties en alle filo-

sofie ertussen. Een aanrader. 
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Toekomstplannen: 
De vernieuwde website. 
 

Ik ben bezig met deel 3 van Ilse. 
Deel 1 en 2 zijn in PDF verkrijgbaar, en misschien geef ik de trilogie als boek 

uit, daar moet ik nog over nadenken. 
 

 
De dichtbundel zeven maal zeven. 

Poëzie, in de loop van jaren verzameld. 
 

Er zijn een aantal boeken waarvan het auteurscontract afloopt, die mag ik 

nu in PDF verkopen. 
 

Het betreft de eerder uitgegeven boeken: 
“Niets buiten jou”. 

“Doolhof of Labyrint.” 
 

Je ziet ze wel verschijnen, op de (misschien al vernieuwde) website. 
 

Columns/poëzie: 
 

Freedom 

 

Your freedom reaches the limit 

Of the other person 

My freedom reaches the limit 

Of your freedom 

Your opinion 

Be yourself 

Live your life 

Freedom in commitment 

And the limit of freedom 

Reaches yours 

 

Never exceed 

The limit 

Of someone else. 



Nieuwsbrief Eva van Baar, Februari/Maart 2017 Blad 3 

Citaat van de dag: 
 

Geen mens is vrij die niet zijn eigen meester is. 

Epictetus. 

 

 

 

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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