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Beste lezer,

Welkom in de lente! De zon schijnt en er ontstaan mooie dingen. 

Op 8 maart is Dood zonder complicaties van Jaap Kwadijk gepresenteerd in het Zuwe Hofpoort Ziek-
enhuis in Woerden. Drs. Holleman, de internist die het voorwoord schreef, nam het eerste exemplaar 
in ontvangst. De verkoop loopt goed, zelfs Peter R. de Vries, die in 2008 het boek Moord zonder 
grenzen van Jaap Kwadijk roemde, kocht persoonlijk een exemplaar.  De netto opbrengst gaat naar 
www.leukemie.nl en Coen heeft een boektrailer gemaakt: http://youtu.be/EVmkBcQk3iA.

Op 31 maart start de Landelijke Autismeweek. Vanaf 12.30 uur zijn Sigrid Landman en ik aanwezig 
bij AIC Woerden, Synergos, Gildeweg 7A te Woerden. 
Op 5 april wordt Bewoond Eiland, het vierde boek van Sigrid Landman, gepresenteerd in de bib-
liotheek van Middelburg, waar Sigrid tevens een lezing geeft. Fotograaf Ellen Koelewijn van www.
expressionelle.nl maakte de foto voor de cover van Bewoond Eiland.

'Moeder van de Ziel' is de titel van het boek over Willy van der Kammen, een bijzondere vrouw met 
paranormale gaven. Willy was innig bevriend met Anton Heyboer, en mensen van heinde en ver ko-
men naar haar toe voor advies en genezing. Ik heb tientallen verhalen verzameld van haar cliënten, 
maar heb zelf geen tijd en rust om verder te schrijven. Daarom ben ik op zoek naar een betrokken 
schrijver, die op zijn of haar manier het boek vorm wil geven. Voor meer informatie: renate.diks@
planet.nl
Rita Zecher is kinderpsychiater en woonde en werkte twee jaar op Aruba. Ze schreef het aangri-
jpende boek BOA - Aruba in de wurggreep. Momenteel doen journalisten van de Wereldomroep 
verder onderzoek naar kindermishandeling op Aruba. Vanaf 12 mei leverbaar. 
Op www.schemervlucht.com staan alle persberichten over de debuutroman van Alexandra Smith. 
Op 2 september bestaat Schrijverij Mooi Mens 5 jaar en is het tijd voor een feestje. We zijn nog op 
zoek naar een originele invulling van die dag. Ideeën zijn welkom. 
Op mijn persoonlijke pagina op https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/renate.diks plaats ik 
dagelijks berichten. Je kunt ons ook volgen via onze website, of via LinkedIn, Hyves,
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Schrijverij-Mooi-Mens/122535611180035, of Twitter. 
Via onze website kun je je aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. 

Hartelijke groet,
Renate Diks
www.schrijverijmooimens.nl




