Yes!
Begin november
beschikbaar!
Geen presentatie, wel
rondje Zuid-Limburg!

Hallo allemaal,
Ik hoop dat iedereen nog goed gezond is en de kracht heeft om zich door de coronacrisis te
worstelen. Jullie hebben een tijdje niets van mij gehoord. Maar dat betekent niet dat mijn
schrijversactiviteiten stilgelegen hebben. Ik schrijf op dit moment aan mijn eindwerk voor de
academie in Genk. Het wordt een bundel van korte surrealistische verhalen en aangezien ik
deze te zijner tijd wil uitgeven, publiceer ik ze nu niet op mijn site.
Druk heb ik het gehad met het uitgeefproces van ‘De Dame van Simpelveld’. Boekscout heeft
aangegeven de historische roman wel te willen uitgeven, maar dat deze op z’n vroegst begin
2021 in productie kon worden genomen. Dat was voor mij geen optie. Op 11 december is het
negentig jaar geleden dat de sarcofaag werd gevonden en dan moet het boek verkrijgbaar zijn.
Bovendien wordt in de krant en op social media in deze periode veel gepubliceerd over het
Romeinse verleden en met de feestdagen voor de boeg is mijn roman een mooi kerstcadeau.
Om het boek in de winkel te krijgen voor december heb ik besloten een eigen uitgeverij te
starten. Toepasselijk, althans voor de insiders, heb ik deze ‘Quaas’ genoemd. En daar heb ik
het druk mee gehad. Je moet zelf zorgen dat het boek drukklaar is. Je kiest het boekformaat,
de oplage, het soort papier, maakt de binnenkant op, zorgt voor de cover (dat moet op de
millimeter nauwkeurig), je vraagt een ISBN aan, zorgt voor de barcode, zorgt voor aansluiting
bij het Centraal Boekhuis (zodat het boek beschikbaar is via alle boekhandels en
internetaanbieders) en overlegt en maakt afspraken met de drukker. Vooral met dit laatste is
veel tijd gemoeid en verstrijkt soms een week voordat een volgende stap gezet kan worden.
Door Corona stikken de drukkerijen in het werk (dat is ook de reden waarom Boekscout niet
eerder kon leveren). Het lijkt erop dat in de lockdown 'iedere gek' een boek is gaan schrijven.

Het goede nieuws: ik heb de drukproef ontvangen (erg mooi, vind ik zelf) en op 2 november
2020 wordt de eerste partij boeken bij mij afgeleverd. Niet lang daarna zal het ook via
(web)boekwinkels te bestellen zijn. De vastgestelde verkoopprijs is € 19,50. Kijk voor meer
informatie over ‘De Dame van Simpelveld’ op deze website.
Corona blijft spoken in mijn schrijverscarrière: een boekpresentatie en signeersessies zijn niet
mogelijk. Ter lancering van ‘De Dame van Simpelveld’ heb ik bedacht dat ik een rondje
Zuid-Limburg maak en het boek bij geïnteresseerden (desgewenst gesigneerd) bezorg.
Eenmalig kan ik bij dit rondje het boek aanbieden voor € 18,00.
Heb je interesse? Stuur mij jouw adres via mail naar sjefleenen@hotmail.com of app naar 0629087228 en je wordt op de route ingepland. Betalen kan contant of via de bank. Geef me
bericht vóór 7 november. Woon je niet in Zuid-Limburg? Geen nood, je kunt op dezelfde
wijze meedoen, alleen krijg je het boek dan via de post toegestuurd. De verzendkosten neem
ik voor mijn rekening.
Ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties op mijn roman. Ik stel het zeer op prijs om een
berichtje krijgen als je 'De Dame van Simpelveld' gelezen hebt. Blijf gezond en veel sterkte in
deze bijzondere tijd.
‘Bis wer ens get is. Adieë wa.’
Groetjes, Sjef

