Presentatie verhalenbundel van Terry 21 december 2018

Na jaren van dagdromen en maanden van organisatie-hordes nemen, was het afgelopen
vrijdagavond dan zo ver: de presentatie van de verhalenbundel van onze Terry! Het is een
prachtige bundel geworden, niet alleen vanwege de goede verhalen maar zeker ook door de
bijzondere illustraties van haar dochter Guusje. Wij als SKO-ers zijn apetrots en enthousiast.
Net zoals haar uitgever:
“Tuin der vervlogen tijden: een verhalenbundel waar warmte, hoop en humor van de
bladzijden spat. Je wordt meteen meegezogen in het verhaal en kan je identificeren met de
hoofdpersoon. Van alledaagse gebeurtenissen tot buitengewone situaties die bij nader
inzien heel gewoon blijken te zijn. Terugblikken op tijden van weleer die bij het ene verhaal
tranen opwekken en bij het volgende verhaal een schaterlach. Die zich in het buitenland
afspelen of gewoon onder de Hollandse wolken. Al met al: een heerlijke bundel vol
fantastische verhalen, die lezen als een trein. Heerlijk ontspannen en toch reden genoeg om
te gaan mijmeren. Met prachtige tekeningen van Guusje Sijbers. Een verhalenbundel die
blijft hangen!”

De avond was gezellig druk. De originele locatie was helemaal in de stijl van Terry, bij Eigen
Houtje in Nederweert. De SKO droeg enkele fragmenten voor uit Terry’s lange
schrijfcarrière. Ook die door ons uitgezochte fragmenten hadden in een bundel gemogen,
wat ons betreft! Daarna boden wij Terry en Guusje ieder een kleine attentie aan.

Dat Terry met volle teugen heeft genoten, moge blijken uit haar reactie:
“Wat een fijne avond was het toch! Vermoeiend maar een unieke ervaring! Had het niet
willen missen. Wil jullie allemaal hierbij heel hartelijk danken voor jullie komst!
Zulke lieve reacties in de vorm van knuffels, uitspraken, kaarten, bloemen en nog veel
meer.”
Als je nou nog niet nieuwsgierig bent geworden naar de bundel, ja, dan weten wij het ook
niet meer! Hij is via internet te bestellen:
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9192&utm_source=Promotiemailing&utm_
medium=email&utm_campaign=9192&utm_content=Bestelknop

Terry, proficiat en geniet nog maar lekker na!
(foto’s: Terry van Lierop, José Bergh, annie Kessels)

GOED NIEUWS!
De verhalenbundel van onze Terry, met prachtige tekeningen van haar dochter Guusje,
is klaar!!
De tot de verbeelding sprekende titel is: “Tuin der vervlogen tijden”.
Daarbij willen we jullie even wat mededelingen van huishoudelijke aard aanreiken
omtrent bestellingen en/of presentatie.

Wij kopiëren hier natuurlijk graag Terry's bericht:
“Poeh, eindelijk is de bundel klaar!! Wat een werk! Maar het is meer dan de moeite
waard.
Je kunt het op twee manieren bestellen mocht je interesse hebben.
1: Je bestelt bij mij (@Terry) en haalt het 21 december op bij de boekpresentatie, die
gehouden wordt bij Eigen Houtje te Nederweert. Dan wil ik het ook best voor je
signeren. (uch, zo heurt dat) stuur me dan even een pb'tje.
2: Je bestelt bij Boekscout, de uitgever. je gaat naar hun website en klikt op Webwinkel.
Mijn boek: “Tuin der vervlogen tijden” ligt vanaf 14 december in hun webwinkel.

Mensen die op mijn maillijst staan, hebben inmiddels al een mailtje in hun postvak
liggen. Misschien tot de 21e! Ik kan niet wachten!!!”

We hopen als SKO natuurlijk dat de verhalenbundel van onze rasverteller door veel
mensen gelezen/besteld gaat worden.
De presentatie is op vrijdagavond 21 december in het gezelligste winkeltje van
Nederweert: @Eigenhoutjenederweert Lindanusstraat 1 Nederweert tussen 19.00 uur
en 21.00 uur.
Mocht je zolang niet willen wachten dan kun je uiteraard vanaf 14 december de bundel
bestellen bij uitgeverij @Boekscout.

Maaaarrrr… natuurlijk willen we graag ook op ons facebook een winactie ophangen
aan dit heuglijke feit!
Daarbij zijn we natuurlijk niet de beroerdste ;-)
Je kunt kans maken op maar liefst één van de 5!!! exemplaren die we willen weggeven.
Makkelijk zat hoor om mee te doen.
1: Like onze pagina
2: Like dit bericht
3: Deel dit bericht
Je kunt meedoen t/m 21 december. Uit alle likers en delers trekken we op 22 december
de 5 “lucky ones”. Succes!

