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Nieuwsbrief September 2017 

 

Vers nieuws. 

Vers van gisteren. 

Boeken en zo. 

Toekomstplannen. 

Columns/Poëzie. 

Citaat van de dag. 

 

Vers nieuws: 
 

 
 

Op 24 oktober 2017 verzorg ik samen met Paulus Vis een ochtend met 

poëzie, muziek en beeld. 

Via Dag en Dauw, in de bibliotheek van Alkmaar. 
 

Vers van gisteren: 
 

Deel 3 van Ilse is in de maak, de tekst is klaar, de vormgeving moet nog 

worden aangepast. 
Het wordt een trilogie met de delen 1 en 2. 
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Boeken en zo: 
M/V van Olga van der Meer. 

Paulien leert een man kennen die heel anders is dan 

haar ex, veel zorgzamer, liever, socialer, kortom 
een lieverd. 

Hij verbergt iets, maar wat? 

Herman is als man geboren maar voelt zich vrouw. 

In het begin vindt Paulien het geen punt, maar het 
is toch wel een hele gewikkelde factor in een relatie. 

Als ze dan haar ex weer ontmoet, wordt het nog 

lastiger. 

Dit boek beschrijft op een goede manier hoe het is 

om in een verkeerd lichaam te zitten, en hoe 
ingrijpend dat is in een relatie. 

Ik vond het de moeite waard om te lezen, het is een 

roman, geen non fictie, maar het geeft een aardig 

inkijkje in de ins en outs bij dit probleem. 
 

Toekomstplannen: 
 

Er zijn staan nog een aantal E- boeken op de planning. 

Die heb ik al geschreven, maar de vormgeving moet nog worden nagekeken. 
Daarna zijn ze als PDF verkrijgbaar via mijn website. 

 

Columns/poëzie: 
 

Zon 

 

Bron 

Van leven 

Kracht 

Warmte 

 

Aanbeden 

In oude culturen 

In deze tijd. 

 

(Uit mijn bundel zeven maal zeven). 
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Citaat van de dag: 
 

Succesvolle mensen maken fouten, maar ze stoppen niet. 

C. Hilton. 

 
 

 

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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