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Hallo… hallo…!,
hier Bollenbach!!

6 januari 2022,

Voor wie ik nog niet persoonlijk, met
een appje, een kaartje of een mailtje
een gelukkig, vrolijk en hoopvol
nieuwjaar gewenst heb: bij deze 💖!

Ik weet niet hoe het voor jou werkt
maar goede voornemens voor het
nieuwe jaar maak ik meestal niet.
Niet omdat ik me er niet aan kan
houden (hangt van het voornemen af
natuurlijk 😜), maar omdat ik elke
dag goede voornemens maak.
Of beter gezegd: ik barst elke dag
van de nieuwe ideeën 💡.  De
meeste komen niet verder dan een
idee. Maar sommigen zijn het waard
om aan het daglicht toe te
vertrouwen 😁.

Zo wil ik dit jaar beginnen met het
geregeld publiceren van een
nieuwsbrief waarin ik met korte
stukjes verwijs naar mijn website (of
andere social media) voor wie verder
wil lezen dan deze brief.

Let op:  hier komt het eerste
voorbeeld van zo’n berichtje onder
de kop:

NIEUW OP DE
WEBSITE
Sponsors gezocht

Om maar meteen met de deur in huis
te vallen:

Heb je altijd al gezocht naar een
manier om kunstenaars te
sponsoren? Dan bof ik, want wij zijn
op zoek naar mensen die het leuk
vinden om ons  - financieel of
anderszins - te helpen ons eerste
kunstboek over de Hunsrück uit te
geven. Klik hier voor meer informatie.

Abonneer je op deze Nieuwsbrief
door hier te klikken en een email te
sturen met je naam. Zo blijf je op de
hoogte van alle nieuwtjes.

https://conniesarthome.com/2021/12/30/sponsorpagina-kunstboek-een-gijzeling-aan-de-moezel/
https://conniesarthome.com/contact/


Kalender 2022

Geheel in het thema van ons eerste
kunstboek over de Hunsrück, dat we
dit jaar hopen uit te geven hebben
we een kalender gemaakt, waarvan
we nog een paar exemplaren te koop
hebben. Als je snel bent kunt je voor
13 euro exclusief portokosten zo’n
prachtexemplaar bemachtigen.
Bestellen kan door te klikken op de
link boven dit berichtje.

Het feuilleton ‘Oud en Nieuw in
Bollenbach. Een non in het spel’
is klaar

‘Oud en Nieuw in Bollenbach’ is een
feuilleton dat bestaat uit 20 kleine
hoofdstukken over Bollenbach, de
omgeving en natuurlijk over het thema
van ons eerste kunstboek ‘Een gijzeling
aan de Moezel’.
De verteller van het verhaal is Bobby,
een schrijfster die zich in de dagen rond
de jaarwisseling in Bollenbach laat
inspireren door een heldin uit haar
jeugd: Miss Jane Marple. Maar gaat ze
daarin niet te ver? Gaat haar fantasie
niet met haar op de loop?  Maar volgens
Bobby is er meer in het spel dan een
non. Bestellen als e-pub? Klik op de
link.

Podcast over de Hunsruck

Het spannendste idee van dit jaar.  Een
Voorlopig 😂😄 dan. Een eigen podcast
!!!
Groet van het team uit Bollenbach!

https://conniesarthome.com/2021/12/24/kalender-2022/
https://conniesarthome.com/2021/12/24/kalender-2022/
https://conniesarthome.com/2021/12/02/een-non-in-het-spel/
https://conniesarthome.com/2021/12/02/een-non-in-het-spel/
https://conniesarthome.com/2021/12/02/een-non-in-het-spel/
https://conniesarthome.com/2022/01/06/een-podcast-over-de-hunsruck/

