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Beste lezer,

Het is nog geen lente met -3°, maar wij hebben de zomer in de bol. 

Karen van Gelder heeft bij Schrijversgroep77 in Paramaribo Hilde gepresenteerd, ze was te gast op de radio, 
krijgt goede recensies en de bibliotheken hebben haar roman ruim ingekocht. Een mooie opsteker voor 
deze ambitieuze dame: www.karenvangelder.nl.

Naar aanleiding van het boek Moeder van de Ziel heeft de NCRV een filmpje gemaakt over Willy van der 
Kammen. Het gaat voornamelijk over haar liefde voor Anton Heyboer. Het is uitgezonden op 20 februari en 
is nog te zien op de website van www.manbijthond.nl. ParaVisie gaat Willy interviewen over haar werk als 
paranormaal genezeres en haar boek Moeder van de Ziel.    

Op 16 maart verschijnt er in De Stentor een groot artikel van Anne Boer over seksueel misbruik en het boek 
BOA – Aruba in de wurggreep van Rita Zecher.   

Volgende week komt Vaccinatie Is Geen Immunisatie uit, de vertaling van het succesvolle boek van Tim 
O’Shea. Op 1 juni komt dr. Tim naar Nederland om seminars te geven. Wie meer wil weten over vaccineren 
en gezondheid is welkom op de gratis informatiemarkt. Voor meer informatie: http://schrijverijmooimens.
nl/nieuwsbrief/seminar%20Tin%20O’Shea.html

Het mooiste project komt van www.kasteelslangenburg.nl.  
Acht jaar geleden logeerde Renate voor het eerst op dit 
prachtige kasteel, vele bezoeken volgden. Het unieke 
Gastenhuis, waar mensen rust en inspiratie vinden, bestaat 
dit jaar 60 jaar. Onze uitgeverij mag het gedenkboek maken. 
Op 22 juni is de boekpresentatie in het Koetshuis op landgoed 
Slangenburg.  

Naast boeken maakt Coen ook websites. Enkele voorbeelden: 
www.fitouch.nl van Patsy van Rooijen met haar gouden handen en www.bronk-installaties.nl van Rico 
Bronk, de zoon van Renate.

Je kunt ons volgen op https://www.facebook.com/#!/pages/Schrijverij-Mooi-Mens/122535611180035. Via 
onze website kun je je aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

Hartelijke groet,

Coen Hoogveld en Renate Diks
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