voorjaar 2015

Ontroerende roman over de liefde
voor het land
Ine van Staveren

Tussen aardappels en aardolie
Een familieroman

Billboard Emmeloord maart 2015

De wereld van de avontuurlijke Nina verandert drastisch als ze
trouwt met een oudere, hardwerkende polderboer. Na de geboorte
van hun kinderen krijgt ze klachten. Bij de onvermijdelijke
zoektocht in haar verleden stuit ze op familiegeheimen. Voor haar
gezin moet ze de confrontatie aan met ontkenning, dwingende
familierelaties en katholieke tradities. Dan ontstaat er onverwacht
een creatieve en mysterieuze band met de natuur.
Ine van Staveren geeft met deze roman een onthullende kijk op het
moderne landleven in een polder waar agrarische families worden
opgejaagd door mechanisatie en hoge grondprijzen.
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Ine van Staveren zet zich al
jaren in voor een duurzame
landbouw, een groene
leefomgeving en een
waarheidsgetrouwe
vrouwengeschiedenis. Na
een gedegen
schrijfopleiding, intensief
onderzoek van algemene
familie- en streekhistorie en
studie aan de Academie
Pansophia schreef ze deze
roman.
‘Van Staveren is op haar
sterkst in de beschrijvingen
van het leven op een
landbouwbedrijf in de
polder, wat niet zo gek is:
de auteur is een ex-boerin
uit de Noordoostpolder.’
NBD Biblion
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Uitgeverij Eko-Azakh doet er alles aan om deze titel zo goed
mogelijk in de markt te plaatsen en om zoveel mogelijk
publiciteit te genereren door middel van acties en promotie.
De unieke verkooptips kunnen u helpen bij uw
inkoopbeslissing en om de klant te informeren.

Uitgeverij Eko-Azakh
Saturnusstraat 128
8303 CM Emmeloord
T 0527-243082

Eko-Azakh biedt u:
Bestel met 42% (A-boek tot 1 mei) uit het depot van het
Centraal Boekhuis.

NL58 TRIO 0212 412019
Kvk Flevoland 39088516
BTW NL0775.93.194.B02

Mocht u een leesexemplaar willen ontvangen, neemt u dan
contact op via info@eko-azakh.nl
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