
 
 
Beste vrienden! 
Alweer de tweede nieuwsbrief van Perun in korte tijd. Er gebeurt zo veel bij Perun 
op dit moment, dat wij dit graag met jullie delen. Advent, een tijd van verwach‐
ting. Voor ons nu de tijd waarin het nieuwe boek met rasse schreden zijn voltooi‐
ing nadert. Wij wensen iedereen van harte een goede advents‐ en kersttijd. Tot in 
het nieuwe jaar! 

 Voorintekenactie succes 
Tot onze vreugde kunnen wij mee‐
delen dat de voorintekenactie van 
het boek over de ‘Kringloop van 
het jaar’ een succes is geworden. 
Onze verwachtingen zijn ruim‐
schoots overtroffen. Wij willen alle 
intekenaars hiervoor hartelijk dan‐
ken. Het getoonde enthousiasme is 
aanstekelijk en geeft ons moed om 
door te gaan. Door vooraf in te 
tekenen kunnen wij de oplage 
nauwkeuriger bepalen, wat stapels 
onverkochte boeken voorkomt. 
Ekonomie heeft als taak om in de 
reële behoeften van mensen te 
voorzien, op een efficiënte manier. 
In tegenstelling tot de gangbare 
werkwijze, waarbij ongevraagd van 
alles wordt geproduceerd en via 
opdringerige reklame en acties in 
een anonieme markt wordt ge‐
pompt, wil Perun proberen om zo 
veel mogelijk bij de daadwerkelijke 
behoeftes van mensen aan te slui‐
ten. Voorintekenen is een middel 
hiertoe. Op deze manier kan Perun 
hopelijk zijn werk voort blijven 
zetten en ook in de toekomst 
nieuwe uitgaven van Prokofieff. 
doen verschijnen. Werken die hier‐
voor in aanmerking komen zijn er 
genoeg. En naar onze mening 
schreeuwt onze tijd om deze boe‐
ken! 

 
 
 
 
 

NIEUW! Gedicht van de maand:  
 

Vreemdeling 
Ben ik 
In 
Vreemde omgeving 
 

Nergens 
Vind ik 
Het land 
Van de geest 
 

Eenzaam 
Vervreemd 
Van mijn 
Eigen wezen 
 

Zie ik als 
Buitenstaander 
Mezelf 
In ontworteling. 
 
Uit: Theo van Leeuwen, Ik ben Gabriël. 

 Boek over ‘De kringloop van het 
jaar’ nadert voltooiing 
Het grote boek over ‘De kringloop 
van het jaar’ waar door veel mensen 
zo lang aan is gewerkt, nadert meer 
en meer zijn voltooiing. Telkens kan 
er weer een bladzijde worden omge‐
slagen, in figuurlijke zin. Zo is bij‐
voorbeeld recentelijk het omslag 
voltooid en naar de drukker gezon‐
den. Hoe het nieuwe boek eruit gaat 
zien, blijft echter nog even een ver‐
rassing.  
Naar verwachting zal ook de tekst 
binnen afzienbare tijd gereed zijn en 
nog voor de kerst naar de drukker 
kunnen worden gezonden. 
Om dit alles te bereiken is heel veel 
werk verzet, door heel veel mensen. 
Naast de ontwerper en de typograaf 
hebben vooral de twee correctoren  

Heilige nachten bijna uitverkocht 
Ook de tweede druk van het boek 
over de ‘Twaalf heilige nachten’ is 
weer bijna uitverkocht. De laatste 
doos van 24 exemplaren is pas aange‐
broken. Of er een herdruk komt valt 
op dit moment nog niet te zeggen. 

een enorme prestatie geleverd: in 
zeer korte tijd hebben zij de hele 
tekst nog eens heel precies van a tot 
z doorgenomen om de laatste fouten
eruit te halen. En dat in deze drukke 
sinterklaas‐ en kersttijd! Veel dank 
hiervoor aan allen! 

 

 

Boekpresentatie en werkconferentie 
Door de twee nieuwe bestuursleden van Perun wordt op dit moment hard ge‐
werkt aan de voorbereiding van de presenttie van het nieuwe boek over de 
‘Kringloop van het jaar’ op zondag 10 februari a.s. Zoals het er nu uitziet belooft 
het een zeer boeiend programma te worden; u ontvangt hierover apart bericht 
(zie bijlage). Wij hopen op deze dag veel belangstellenden en vrienden van Perun 
te mogen verwelkomen. 
Verder wordt voor het najaar ook een werkconferentie rond het nieuwe boek 
gepland. Hiertoe worden op dit moment de eerste stappen gezet. 

 

Nieuwe folder in de maak
De nieuwe Vriendenkring van Perun blijkt zijn 
vruchten al af te werpen: niet alleen wordt er 
waardevolle steun verleend bij tal van zaken, 
zoals het organiseren van de boekpresentatie en 
de werkconferentie, maar ook bij het maken van 
een nieuwe folder. De oude folder was namelijk 
heel hard aan vernieuwing toe. Op dit moment 
buigt een van de leden van de Vriendenkring 
zich over een nieuwe opzet, zodat de uitgaven 
van Perun Boeken op een passende manier 
onder de aandacht kunnen worden gebracht. 
Wij hopen u spoedig het reaultaat te kunnen 
laten zien. Daarna is er hopelijk gelegenheid om 
de website ook in een nieuw jasje te steken. 

 

Hebt u deze Nieuwsbrief met plezier gelezen? En kent u wellicht anderen die hier ook interesse in hebben? Maak hen dan 
op deze Nieuwsbrief attent. Via het gastenboek op de website kunt u zich eenvoudig aanmelden. 
 
 

 
 

Perun Boeken, Esdoornstraat 13, 4621 GL Bergen op Zoom 
T: 0164 25 37 21         E: perunboeken@kpnplanet.nl        W: www.perunboeken.nl 
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