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Evenementen
12 en 13 maart 2016:
Gothic & Fantasy Beurs, Rijswijk
Jeffrey Debris, Patty van Delft en
Rianne Lampers
10 april 2016:
Boekpresentatie “Nachtval”,
STEK, Breda met Bas Kock en
Rianne Lampers
23 en 24 april 2016:
Elfia, Haarzuilens
Bas Kock, Jeffrey Debris, Patty van
Delft, Femke De Vos, Rianne Lampers

Op 27 en 28 februari vond in Kasteel de Renesse te Oostmalle, België, een prachtige
kunstexpo plaats: Kunst vermengd met een vleugje poëzie. Initiatiefnemers voor deze
expo waren Ivette Bens, schrijfster van Splinters en haar man Jos. De expo stond
volledig in het teken van het Kinderkankerfonds. Daar ging ik - samen met mijn moeder en twee oudste zussen - op zondag
naartoe, om de sfeer te proeven en iets moois aan te schaffen. Wat een feest, was dat! We hebben warmhartige kunstenaars
ontmoet die de opbrengst van hun verkopen belangeloos aan het Kinderkankerfonds hebben geschonken.
Op Facebook heeft Ivette een stukje gepost waarin zij vertelt over haar ervaringen met de expo en waarin zij iedereen die erbij
was en eraan heeft bijgedragen hartelijk bedankt. Dit stukje plaats ik graag in het magazine.
Er was enorm veel interesse voor Ivettes gedichtenbundel, waarvan er vele over de
toonbank gingen. Ook de verjaardagskalender met haar gedichten, geplaatst bij foto’s
van verschillende fotografen vond gretig aftrek. De opbrengst daarvan gaat volledig
naar het Kinderkankerfonds.
Ik ben supertrots op Ivette en haar kunstzinnige vrienden!

Rianne Lampers

Kunst vermengd met een vleugje poëzie - Ivette Bens

Foto: Jan Vorsselmans - klik op de foto voor het artikel in de GVA.

Vandaag besef ik pas hoe geweldig onze tentoonstelling was! Alle positieve reacties van alle kunstenaars èn van de bezoekers
... ik heb er kippenvel van gekregen. Iedereen vindt het blijkbaar speciaal dat wij hiermee het Kinderkankerfonds wilden steunen, maar dat is niet zo, vind ik persoonlijk.

Geconfronteerd worden met Kanker, het is heel eng! Hard ook, maar je móet blijven hopen, of je nu wil of niet! Je kan gewoon
niet anders.
Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam!
Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten.
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Kinderen met Kanker, het is gewoon oneerlijk! Zij zouden niet moeten strijden, afzien, doodziek zijn ... zij hebben het recht op
een toekomst die nog heel lang duurt! Als je dan een (klein) steentje kan bijdragen, dan maakt je dat toch gelukkig en misschien lukt het dan ooit om nog meer kinderen ter helpen, te redden...
Het gevoel dat wij hebben gekregen met onze tentoonstelling is zo warm, zo overweldigend geweest, dat we er stil zijn van
geworden. Het was een succes!

Ik wil iedereen dan ook bedanken, zowel onze geweldige kunstenaars, alle bezoekers en helpers, de Burgemeesters en enkele
schepenen en gemeenteraadsleden van zowel Malle als Rijkevorsel, alle symphatisanten, alle mensen die op voorhand hun
groot hart voor het Kinderkankerfonds al hebben getoond enorm bedankt! De mensen die nog heel wat kwamen doneren ttv
het Kinderkankerfonds.
Jullie hielpen mee onze droom waar te maken. Dat zal niemand van ons ooit vergeten!!! Duizendmaal bedankt aan iedereen,
uit de grond van mijn hart!
Terug

Interview met Wally Klos van Boekhand Haasbeek
Vertel eens iets over jezelf: wie ben je, heb je een partner, kinderen, huisdieren,
hobby’s?
Ik ben Wally Klos, ben getrouwd met Ron en we hebben 2 dochters Sanne en Laura.
Mijn hobby's zijn lezen, achter de pc zitten, met facebook bezig zijn, puzzelen (legpuzzels) en wandelen. Ook mijn werk is één van mijn hobby's. Ik ben er heel vaak thuis
mee bezig.

Kun je vertellen hoe, waarom en wanneer je bent begonnen als boekhandelaar?
Na de middelbare school wist ik eigenlijk niet wat ik moest gaan studeren. Ik werkte
in het weekend al in de boekhandel en toen ik in mijn examenjaar zat, ging er in maart
iemand weg. Tja, en dit was mijn kans om te vragen of ik fulltime in de boekhandel
kon werken. Zo was ik op mijn 20e al volop aan het werk en als ik het over mocht
doen, zou ik het zo weer doen.
Ik ben gek op lezen, maar ook het contact met klanten vind ik erg leuk. Ik heb eigenlijk al veel verschillende dingen gedaan in de winkel. En steeds komen er toch weer
nieuwe dingen bij. Wat ik tegenwoordig doe is: klanten helpen, boeken opruimen,
bestellingen doen, kantoorartikelen prijzen, website bijhouden, sociale media en verschillende nieuwsbrieven maken.

Tegenwoordig werk ik ongeveer 21 uur per week in de boekhandel. Dit jaar werk ik alweer 30 jaar in de boekhandel en ik
vind het nog steeds erg leuk. Ik ga ook nooit naar mijn werk maar ik ga lekker een dagje hobby’en.
Het leuke aan mijn werk vind ik, dat geen dag hetzelfde is. Iedere dag weer andere klanten en andere vragen.

Lees je zelf graag en zo ja, heb je een favoriet genre en favoriete auteurs?
Ik lees zelf ontzettend graag. Het liefst een paar boeken tegelijk maar
dat heeft te maken dat ik soms zo nieuwsgierig naar een boek ben, dat
ik niet kan wachten tot ik een ander boek uit heb. Meestal gaat het wel
goed 3 of 4 boeken door elkaar heen lezen maar af en toe wil ik wel
eens een beetje in de war raken en dan lees ik ze toch maar stuk voor
stuk uit.
Eigenlijk lees ik wel van alles, maar op dit moment wel veel Young
Adult boeken. Met dit genre ben ik ongeveer begonnen in 2014. Toen
had ik dus nog heel wat in te halen. Nu probeer ik de nieuwste titels te
lezen en af en toe wat oudere titels die heel favoriet zijn bij de jongeren.
Maar boeken die heel erg in het nieuws zijn, probeer ik ook wel te
lezen. Ik wil toch wel een beetje bijblijven voor mijn werk. Maar soms
valt het niet mee want er verschijnen zoveel nieuwe titels per week.

Welk boek heeft de meeste indruk op je gemaakt?
Dat vind ik eigenlijk moeilijk om te zeggen. Ik vind zo veel boeken leuk. En iedere keer als ik een boek heel goed vind en denk
beter kan het niet, dan vind ik wel weer een andere titel die mij heel erg pakt.
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Op 15 april is er een avond voor young adults in Boekhandel Haasbeek (Julianastraat 26, Alphen aan den Rijn). Kun je
hier iets meer over vertellen?
Dit evenement is het tweede dat we organiseren voor young adults. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. Dat had
toen ook te maken met dat er voor het eerst een soort YA-week was (Literatour). Toen vond ik gewoon dat wij ook iets moesten organiseren. Dit jaar proberen we het groter te doen. Een avond met auteurs en workshops. Er komen 5 Nederlandse auteurs: Jen Minkman, Patty van Delft, Chinouk Thijssen, Maren Stoffels en Esther van Walraven.
Er is een boekpresentatie van "Het boek van voorheen" van Jen Minkman. En er zijn ook twee schrijfworkshops en een workshop over bloggen. Verder verloten we natuurlijk een aantal boeken, kunnen mensen op de foto en krijgt iedereen aan het
eind een goodiebag.
Ik vind het heel leuk om zoiets te organiseren en contact te leggen met auteurs en uitgevers. Ik hoop dat het een hele leuke
avond gaat worden!
Boekhandel Haasbeek, Julianastraat 26 in Alphen aan den Rijn, www.boekhandelhaasbeek.nl.

Terug

Patty van Delft leest: “De Kronieken van Riona - Verraad”
In dit eerste deel in de Kronieken van Riona volg je Niamh,
een slavin die is opgevoed volgens de leer van Godin Aine.
Op haar achttiende is het de bedoeling dat zij trouwt met een
heer om de positie van het zuiden te versterken.
Maar Aines spel met de mensen en het sterke karakter van
Niamh lijken roet in het eten te gooien.
Wie is deze slavin met haar bijzondere krachten werkelijk?
En waarom is zij zo speciaal voor de Godin?

Niamh is een boeiend personage om te volgen. Zij moet veel
doorstaan voordat ze erachter komt wie ze werkelijk is en
waarom haar lot met dat van het rijk Riona verbonden is.
Het spel van de Godin staat bol van de intriges en houdt de
lezer geïnteresseerd in de ban.
Hoewel het verhaal rustig op gang komt, versnelt het op het eind behoorlijk, wat zorgt voor een
ware explosie van ontwikkelingen en ontrafelt de ware identiteit van de hoofdpersoon snel.
Dit is een beetje verwarrend, maar wel spannend en doet uiteindelijk zeker verlangen naar meer!
Terug

Jeffrey Debris praat met boekenblogger Nerdy Geeky Fanboy

Hi Joost, allereerst, leuk dat je mee wilt doen aan dit interview. Kun je kort iets over
jezelf vertellen; wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet?
Hé Jeffrey, ook jij bedankt voor het interview! Mijn naam is Joost Zuijderduijn en ik blog
onder de naam NerdyGeekyFanboy, een blog over boeken, series, films, muziek, games en
meer! Naast het bloggen studeer ik Economie & Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ik ook woon.
Aangezien je een blog hebt over onder andere boeken,
hoe veel lees je zelf en welke genres het liefst?
Ik ben een flink leesbeest, vorig jaar las ik zelfs tweehonderd boeken! Dit jaar doe ik het iets rustiger aan, ik ben
van plan om in 2016 rond de honderd boeken te gaan lezen. Ik lees veel Young Adult, maar ik ben ook gek op Fantasy en science-fiction.

Wat is je favoriete boek, of heb je er meerdere?
Ik heb onwijs veel favoriete boeken, maar “A Monster
Calls” van Patrick Ness springt er voor nu even uit, dit
boek is namelijk prachtig vormgegeven en heeft naast de
mooie buitenkant een prachtig, hartverscheurend, creepy en meeslepend verhaal over een
klein jochie die in aanraking komt met een verschrikkelijk monster die hem verhalen vertelt.
Een dikke aanrader!
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Celtica Publishing heeft ondertussen al aardig wat boeken uitgegeven. Heb je wel eens een boek van Celtica gelezen?
Ik heb tot mijn grote spijt nog niks gelezen van Celtica Publishing, maar “De Kronieken van Riona” en “Drägan Duma” lijken
mij ontzettend gaaf. Ook ben ik heel benieuwd naar “The Fall of Netherea”!
Hoe ben je op het idee gekomen om een blog te starten?
Aangezien ik al een tijdje boeken recenseerde voor Young Adult Books en Fantasywereld, had ik de slag te pakken en wilde ik
veel meer schrijven en mijn enthousiasme voor bepaalde boeken, series of films delen met de wereld. De naam NerdyGeekyFanboy kwam al snel in mijn hoofd en even later was ik begonnen met bloggen!
Wat maakt jouw blog uniek?

Bij mijn blog probeer ik zo
veel mogelijk mijn persoonlijkheid te laten zien, waardoor mensen mij snel zullen herkennen. De onderwerpen die op mijn blog
voorbij komen zijn heel
divers en ik stop altijd wat
humor in de berichten die
ik online zet. Een fanboy als
ik in de blogwereld kom je
niet snel tegen!

Je blog gaat over veel meer dan boeken, maar gaat over alles wat met fandom te maken heeft. Waar ben je zelf de
grootste fan van?
Pfoeh, dat is een goede! Ik ben fan van ontzettend veel fandoms, maar alle fandomgekheid begon toch wel toen ik fan werd van
Pokémon, een fandom dat ik waarschijnlijk nooit zal verlaten!

Je bent actief op Facebook en daar deel je je posts op. Ben je ook actief bezig met nieuwe lezers zoeken voor je blog?
Kunnen mensen je ook op andere social mediavinden?
Ik ben altijd op zoek naar nieuwe lezers, ik schrijf over verschillende dingen en kijk altijd of er een nieuwe doelgroep mijn blog
kan waarderen. Muziekliefhebbers, seriefanaten, boekenwurmen, conventiebezoekers, bioscoopgangers, ik probeer ze allemaal op te zoeken! Ook kunnen mensen mij vinden op Twitter, Instagram en Bloglovin’!

Waarom zouden mensen je blog moeten volgen?
Al ben je nog niet ingewijd in de fandomwereld of ben je juist een grote fanboy/fangirl, op mijn blog kan je altijd terecht als je
behoefte hebt aan wat boekentips, serieaanraders, enthousiast geklets over mijn (ongemakkelijke) fanboyleventje, verslagen
over leuke evenementen en meer!

Heb je nog speciale plannen dit jaar met je blog?
Dit jaar hoop ik uiteraard nog meer toffe volgers erbij te krijgen waarmee ik mijn fandomvreugde kan delen, maar dit jaar wil
ik ook veel webshops in de schijnwerpers zetten, weer veel boeken te gaan promoten en ik hoop dit jaar veel evenementen af
te gaan waarbij ik mijn ogen uitkijk.
Blog: Nerdy Geeky Fanboy - Facebook: NerdyGeekyFanboy - twitter: @NerdGeekFanboy

Terug

Vijf sterren voor “The Fall of Netherea” (Engels)

Combining different genres seamlessly, excellent and engaging book
StarPine Ik raad dit product aan (klik op de cover om naar Bol.com te gaan)

40-49 jaar - 31 januari 2016
Excellent, very engaging book from Jeffrey Debris, who combines different genres seamlessly and
takes you on a thrilling adventure.

It begins small... in a field and Jeffrey takes time to make a proper introduction of each the characters
involved in this "Fall of Netherea". Jeffrey took me on a great journey with this book, and it all ends
with... well, I guess you just have to read it yourself!
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I love the characters and after reading the book a couple of weeks ago, still knowing their names and the things they have gone
through makes this book stand out from all the others in the same genre.
Looking forward to the next chapter. Very impressive debut and well worth your time reading it!
Pluspunten:
Fantasierijk, Goed plot, Meeslepend verhaal, Spannend

Terug

Reina Crispijn wint de Valentijnprijs 2016

Vrijdagavond 12 februari, tijdens de uitzending van Tijd voor Max, werd de winnares
bekend gemaakt die de Valentijnprijs 2016 kreeg. Iedere genomineerde kreeg 20
seconden om iets over haar boek te vertellen, waarna Gerda van Wageningen, als
voorzitter van het Valentijngenootschap, de gouden envelop mocht openen en de
winnaar bekendmaken.
Dochter van de sterren van Reina Crispijn (uitgeverij Z&K) kwam als overtuigend
winnaar uit de bus. Ze ontving de prijs uit handen van de presentatoren Martine van
Os en Sybrand Niessen.
De andere genomineerden waren “Blind vertrouwen” van Elly Koster (uitgeverij Cupido), “De trein van 12:10” van Johanna A. van Archem (uitgeverij Z&K), “Drijfzand”
van José Vriens (uitgeverij Ellessy) en “Voorbij de duisternis” van Sandra Berg (uitgeverij Z&K).
Mocht je de uitzending hebben gemist, kijk dan via deze link nog een keer.
Terug

Love food − Yolinda Vixen

Weet je dat je veel meer met havermout kunt doen dan pap maken? Deze maand heb
ik voor jullie een recept voor een lekker havermoutcake. Enjoy!

Voor de havermoutcake (ik heb een lang
cakeblik, dus voor een kleinere zou ik iets
minder gebruiken)
- 300 gr fijne havermout (wij kopen fine oats
in, maar je kan ook havermout ik de keukenmachine mixen tot het meel is)
- 3 hele eieren
- 8 eiwitten
- 30 gr kokos olie
- een scheut koek- en speculaaskruiden
- scheut kaneel
- 3/5 zakje bakpoeder
- snufje zout
- 1 appel heel fijn gemaakt of appelmoes
- een handje walnoten
Ik zou er een goede lepel honing bij doen, aangezien ik er ook wat zoetstof bij heb
gedaan en eiwitten met een smaakje. Anders wordt hij misschien niet zoet genoeg.

Klop eerst de eieren tot het een beetje schuimt, voeg dan de rest van de ingrediënten toe en warm de kokosolie voor +/- 45
seconden in de magnetron zodat het door het beslag kan. Klop het mengsel zo'n 3-5 minuten tot het een glad mengsel is.

Vet de vorm in en zet hem 30-45 minuten in een voorverwarmde heteluchtoven op 175-180°C (hij is klaar wanneer een satéprikker er droog uit komt).

Ik hoop dat hij lekker wordt! Soms doe ik er ook kokosrasp of andere dingen door. Je zou er in plaats van honing ook een banaan doorheen kunnen doen en die eerst pureren voor je hem toevoegt, of bijvoorbeeld een handje cranberries. Je kunt hem
eindeloos combineren!
Kijk dan voor meer lekkere ideeën op mijn foodblog!

Terug
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Print deze pagina en vul de bon in voor € 2,= korting op de entreeprijs voor de Gothic & Fantasy Beurs in Rijswijk!
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