NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

Alternatieve boeklancering succesvol; eerste lezersreacties
Hallo allemaal,
Het eerste exemplaar van mijn nieuwe historische roman werd op 6 november 2020 uitgereikt
aan Richard de Boer, burgemeester van Simpelveld. Veel geïnteresseerden die zich
aangemeld hadden voor ‘het rondje Zuid-Limburg’ op 7 november waren aangenaam verrast
toen we met de oldtimer Fiat van Jeanine voor de deur stonden om het (gesigneerde)
exemplaar van ‘De Dame van Simpelveld’ persoonlijk te overhandigen. We kregen leuke
reacties. Zie ook tabblad: De Dame van Simpelveld (sjefleenen.nl). Het was wel echt een tour
de force van negen uren aan een stuk in niet bepaald comfortabele oude stoeltjes, maar dat
mocht de pret niet drukken. Over de verkochte aantallen in veertien dagen kan ik alleen maar
tevreden zijn. Prachtig dat ook het museum voor oudheden in Leiden (waar op dit moment de
restauratie van de originele sarcofaag live te volgen is) na lezing van het boek besloten heeft
dit te gaan verkopen in de museumwinkel. Ook het Thermenmuseum in Heerlen heeft het
boek in de verkoop genomen.
Het meest belangrijke is natuurlijk hoe de lezers mijn nieuwe roman waarderen. En dat is
zeker positief. Onderstaand een aantal reacties van snelle lezers die mij persoonlijk of via
social media hebben bereikt.
Absoluut een aanrader. Boeiend, soms meeslepend boek met een inkijkje in het leven van de
Romeinen in onze contreien (o.a. trintelen) complimenten Sjef. heb het in een teug uitgelezen.
JB
Gisteren uitgelezen! Mooi verhaal, goed inkijkje in het leven van toen. NB
Geweldig gedaan Sjef. Fijn boek trouwens en goed leesbaar. WW
Hoi Sjef. Ik ben onder de indruk van je boek. Knap bedacht en geschreven. Chapeau. JW
Oet, en t is ein prachtig verhoal, good gesjréve Sjef. Nu jouw andere boek maar snel
bestellen. LZ
Heb je boek net uit. Vond het echt super. Heel interessante settting zo die periode en de
plekken, steeds spannend om te willen weten hoe het verhaal verder ging en heel leuk
geschreven. ML
Het verhaal zit goed in elkaar. Er komt van alles aan bod. Je beschrijft tot in detail oude
gebruiken uit onze streek. Ik vond het een boeiend boek wat ik met plezier gelezen heb. Groot
compliment. AS
Woow. In een ruk uitgelezen. Niet alleen een boeiend verhaal maar ook geweldig veel
informatie over de Romeinse periode. Erg interessant. Chapeau. ML

Ik heb met veel interesse en genoegen je boek gelezen, en fijn dat we op deze manier ook nog
iets op doen over onze historie. dankjewel voor dit mooie boek door jou geschreven. HLB
Het doet goed om te ervaren dat ‘De Dame van Simpelveld’ voor leesplezier zorgt. Ik heb het
bestellen gemakkelijk gemaakt via de pagina De Dame van Simpelveld (sjefleenen.nl) Zoek je
nog een mooi kerstcadeau, je weet me te vinden. Overigens de melding ‘niet veilig’ op de
adresbalk is eindelijk verdwenen. Natuurlijk was de site ook voorheen veilig, maar ik heb
deskundige hulp in moeten schakelen om de juiste vinkjes aan te zetten.
‘Bis wer ens get is. Adieë wa.’
Groetjes,
Sjef

