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Vers nieuws.
Vers van gisteren.
Boeken en zo.
Toekomstplannen.
Columns/Poëzie.
Citaat van de dag.
Vers nieuws:
De poëziebundel zeven maal zeven is uit!
Zeven maal zeven is de vorm van het eerste gedicht,
zeven woorden maal zeven regels.
Zeven is een speciaal getal, wat goed past bij de soms
spiritueel getinte inhoud van de bundel.
Verder komen er allerlei onderwerpen aan bod.
De gedichtjes schijnen heel geschikt te zijn om voor
het slapengaan te lezen, hoor ik van mijn lezers.
Veel leesplezier en welterusten!

Vers van gisteren:
Met heel veel mooie maanden in het vooruitzicht herinner ik jullie nog eens
aan de vakantiecursus. Lekker schrijven op vakantie in je eigen woonplaats.
Kijk op mijn website: www.evavanbaar.nl bij het tabje cursussen.

Boeken en zo:
Arthur Japin: ‘Een schitterend gebrek’.
Inhoud achterplat: Lucia en Casanova leren elkaar kennen op een feest, worden verliefd en beloven elkaar eeuwige trouw. Lucia verdwijnt uit Casanova’s leven en ze
komen elkaar toevallig later weer tegen. Lucia draagt een
sluier, Casanova herkent haar niet. Als ze elkaar weer
ontmoeten is het anders dan Lucia verwacht.
Een schitterend boek, in een prachtige stijl geschreven.
‘Hoge normen zijn schitterend als uitgangspunt. Zij behoeden ons in onze jeugd tegen dwaasheden.
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Wie er daarna nog aan vast wil houden, remt zijn ontwikkeling. We kunnen
ze onmogelijk volhouden en tegelijk aan het leven deelnemen.’

Toekomstplannen:
www.500magazineaanzee.nl.
Een nieuw platform voor mensen die graag schrijven. Ik zal daar regelmatig
iets publiceren.

Columns/poëzie:
De boom
Ik leef met hem mee
De boom die voor mijn huis staat
Hij leeft met mij mee
Hij markeert de seizoenen
En mijn leven verglijdt.
je waait door mijn bloed.

Citaat van de dag:
‘De rede biedt ons vele mogelijkheden tegelijk. De intuïtie
kiest daaruit feilloos de beste. Wanneer je dit onthoudt kun
je je niet meer vergissen en zal je altijd de juiste keuze maken.’ Uit het boek ‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin.
Website:
E-mail:

www.evavanbaar.nl
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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