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Beste iedereen,

Na de zoveelste coronagolf en alle andere extreme mondiale ontwikkelingen hopen 
wij dat het jullie nog goed gaat. Met ons nog wel gelukkig.

Hierbij een ultra korte nieuwsbrief over onze vorderingen op het boekengebied 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
– voortgang boek 3                                                                                                          
– verandert je e-mailadres?
– e-books lezen over de gehele wereld via Kobo

Voortgang boek 3

Ook dit nieuwe jaar zijn we doorgegaan met het schrijven en het einde is in zicht. We 
zijn  aan het laatste hoofdstuk van het verhaal begonnen. We zitten op planning en het
verhaal bouwt zich nog steeds op zoals wij het voor ogen hebben. 

Zoals het er nu uitziet zal het derde deel voor de kerst 2022 gepresenteerd worden. 
https://everywhereconnected.com/onzeboekenkast/boek.drie.html

Verandert je e-mailadres

Ben je volger van ons en verandert je e-mailadres in de toekomst, wil je dat dan aan 
ons doorgeven. Met elke mailing merken wij dat er e-mails niet aankomen omdat 
deze vervallen zijn. 

Via Kobo e-books lezen over de gehele wereld 

Zoals we eerder schreven, is KOBO onze primaire uitgever voor het e-book. Naast 
onze website kun je daar al onze boeken downloaden of lezen via een abonnement. 
Ben je een regelmatige lezer, 2 boeken per maand, dan is KoboPlus wellicht wat voor
jou. KoboPlus is een all-you-can-read abonnement voor e-books. Het kost nog geen 
tientje per maand en biedt toegang tot meer dan 240-duizend e-books. 
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Zo ook de onze en in meerdere talen. Dat KOBO populair is, blijkt ook wel uit de 
verspreiding en het aantal downloads.

Onlangs werd Costa Rica als 96e land toegevoegd aan de lijst waar onze boeken 
ergens op tafel liggen.
Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan het lezen te krijgen en dat begint aardig 
te lukken.
Elke dag krijgen wij uit elke windrichting wel een reactie.
En wow, ruim 15.000 keer is via Kobo een boek van ons over de digitale toonbank
gegaan en dat nog wel in 96 landen en op elk continent. 

Dus op naar de 100!

Wil je trouwens ook onbeperkt e-books lezen via KOBO en wil je dat gratis 
uitproberen, klik dan op de volgende link https://www.kobo.com/nl/nl/plus en 
probeer gewoon het gratis proefabonnement voor een maand uit. Wellicht gaat er een 
wereld voor je open. 

Derde kwartaal 2022 komt de volgende nieuwsbrief met hopelijk de publicatiedatum 
van deel 3.

Tot dan!

Met hartelijke groeten

Bert & Wop
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