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PEPPER BOOKS, VERHALEN DIE ERTOE DOEN

Deze voorjaarsaanbieding start
met een ontroerende en inspirerende
familiebiografie van Bart Römer.

maart
2023

Gevolgd door een waardevolle Money Planner,
die je leven kan veranderen (met een eigen

€ 17,50

stappenplan naar financiële vrijheid),
van Money Coach Hanneke van Onna.
februari
2023

Geef kapotte spullen
een nieuw leven.

€ 17,99

En we sluiten af met een boek waarmee je

€ 19,99

veel geld kunt besparen en een statement maakt
april
2023

tegen de wegwerpmaatschappij, geschreven
door de Britse auteur Nick Harper.
Veel leesplezier!
Mariska Budding (uitgever)

Je eigen stappenplan
naar financiële vrijheid.

Een ontroerend
familieportret
door Bart Römer.

FRAGMENT UIT HOE VIND JE ZELF DAT HET GAAT?
Ik kijk naar mijn overleden vader. Zo met zijn zilveren haren
losjes naar achteren gekamd, lijkt hij zowaar ineens Aziatisch.
Zelfs dood speelt hij een rol. Zo meteen opent hij zijn ogen en
verschijnt zijn breedste lach op zijn gezicht. Even weet ik dat
heel zeker, maar die warme zekerheid verdampt net zo snel
weer in de kilte van de gekoelde ruimte.
Het besef dat ik mijn vader zeer binnenkort naar zijn graf
breng, dat hij nooit meer zijn grote warme lijf tegen dat van
mij zal drukken, daalt ongenadig hard in. Het doet gewoon
echt pijn, van binnen, scherp, stekend. Mijn bestaan is zo
intens verweven met het zijne. Met zijn aanwezigheid, zelfs
wanneer hij er niet was, juist wanneer hij er niet was; met zijn
nukken en zijn grillen; met zijn rijke talent voor het spelen
van rollen en verhalen vertellen; met zijn warmte en gulheid;
met zijn meedogenloze egocentrisme, met dank aan een karig
arbeidersmilieu en een vernietigende oorlog. Redenen zat,
maar geen excuus, natuurlijk.
Meer dan vijftig jaar was ik ‘de zoon van Piet’. Wat ik ook
presteerde, met wie ik ook verkeerde: ik bleef altijd de zoon
van Piet, eentje van Römer.
Op dit moment, staand bij het ontzielde lichaam van mijn
vader, vraag ik me verrast af, eigenlijk voor het eerst bewust:
wie ben ik eigenlijk zelf? Zonder hem. Want zo zal het vanaf
vandaag zijn. Ben ik überhaupt iets of iemand zonder hem? Zo
ja, wat dan? Wie dan?
Het zoeken naar het antwoord op die vraag, aan de hand van
mijn vaders lessen, is de kern van dit verhaal. Het kind duidt
zijn vader, de man zoekt zichzelf.
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Biografisch familieverhaal
over een van de bekendste acteurs van Nederland
5

Kleurrijke levenslessen
van Piet Römer als vader
USP

•
•
•
•

PR

•
•
•
•
•
•
•

Hoe vind je zelf dat het gaat? 12 lessen van mijn vader
en 1 van mijn moeder is het verhaal over vader en
Over bekende acteursfamilie Römer moeder Römer, de opvoeding die zij gaven en de
dynamiek van het gezin, gezien door de ogen van
Nog nooit vertelde verhalen over
zoon Bart.
acteur Piet Römer vanuit oogpunt
En het was niet zomaar een gezin, maar een gezin
van zijn één-na- jongste zoon
waarvan de vader een publiek figuur werd, een van
Inclusief foto’s uit archief van
de bekendste mensen in Nederland. En dat op een
auteur
moment dat die bekendheid nog echt bijzonder was.
Auteur is veelgevraagd spreker en
geeft veel lezingen en workshops

Feestelijke presentatie met pers
Interview met auteur in dagbladen
en magazines
Promotie i.s.m. Hebban
Televisie- en radio-interviews
Online promotiecampagne
Winacties
Backcard op aanvraag

Het gezin Römer werd in interviews en reportages
altijd getoond als een soort ‘perfect family’, wat
overigens grotendeels ook zo was en nog steeds is.
Maar bij Bart groeide de behoefte om dat gekende
beeld te belichten vanuit zijn eigen perspectief. De
lessen, zoals Bart die heeft ervaren, zijn voor hem
de aanleiding om dat verhaal te willen vertellen. Te
kunnen vertellen.
Het werd niet alleen een verhaal over een familie,
maar vooral eentje over de relatie tussen vader en
zoon, en moeder en zoon.

OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 11,99

ISBN E-BOOK
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€ 19,99
TITEL Hoe vind je zelf dat het gaat?
12 lessen van mijn vader en 1 van
mijn moeder
AUTEUR Bart Römer
OMSLAG Margo Togni
ISBN 978 90 206 0819 9
Gebonden
Inclusief full colour fotokatern
FORMAAT 13 x 21 cm
240 pagina’s
NUR 402
BISAC BIO026000
THEMA DNC
VERSCHIJNT april 2023

BART RÖMER (Amsterdam, 1957) is directeur
van de Nederlandse Filmacademie. Zijn werk
verleden bestrijkt een breed terrein van acteren,
schrijven, televisie en leidinggeven aan creatieve
teams of organisaties, met name in de audiovisuele
media. Naast hoorspelen en toneelstukken, schrijft
hij in 2006 een jeugdroman: De Veenheks. In de
daaropvolgende jaren verschijnen nog een drietal
jeugdromans: Het geheim van Ruysbroeck, De
verborgen kamer en Kwakoe. In samenwerking met
zijn zoon Leon, illustrator, verschijnt in 2020 het
voorleesboek De dromendief en aan een nieuw
verhaal wordt gewerkt…
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USP

PR

•

Ingeleid met tips en tricks van de
populaire Money Coach Hanneke
van Onna

•

Auteur geeft veel workshops en
lezingen

•

Toegankelijk en helder voor een
breed publiek

•

Prachtig vormgegeven met
leeslintje, en ruimte voor je eigen
verhaal

•

Auteur bekend van o.a. LINDA.
online en artikelen over financiën

•

Winactie: win het boek, deze
planner en een workshop

•

Geldgeheim tijdelijk voor € 15,00
verkrijgbaar

•

Elke week een tip van de auteur op
social media

HANNEKE VAN ONNA is een ervaren spreker en werkte
onder andere voor DWDD, Tina en Donald Duck. Ze is
rolmodel voor de Young Lady Business Academy van
Elske Doets, waar ze jaarlijks meer dan tweehonderd
jonge vrouwen toespreekt over het belang van financieel
bewustzijn en financiële onafhankelijkheid. Ze geeft jaarlijks
zo’n vijftig Money Masterclasses voor groepen van twee tot
honderd personen. In 2022 verscheen haar boek Geldgeheim.
Hanneke is alleenstaande moeder van drie kinderen en woont
en werkt in Amsterdam.

© foto: Fréderique van Leengoed

Inspirerende planner van de Money Coach:
op weg naar financiële vrijheid
Het onderzoeken en in kaart brengen van je eigen
cashflow (geldstroom) is niet het allerleukste om te
doen op de zondagmiddag. Met deze Money Planner
geeft Money Coach Hanneke van Onna je op een
leuke en toegankelijke manier nieuwe inzichten in je
inkomsten- en uitgavenpatroon, om zo meer grip op
je financiën te krijgen.
Overzicht geeft namelijk inzicht. En dan kun je een
plan maken!

hannekevanonna.nl
Hanneke van Onna
@hannekevanonna
Hanneke van Onna

Je eigen
stappenplan
naar financiële
vrijheid

Aan de hand van oefeningen, opdrachten, tips
en inzichten helpt Hanneke je aan jouw eigen
stappenplan naar financiële vrijheid.

Eerder is verschenen:
Geldgeheim
€ 19,99
– tijdelijke actieprijs € 15,Van 1 maart t/m 30 april 2023
978 90 206 0816 8
Ook als e-book verkrijgbaar
€ 11,99
– tijdelijke actieprijs e-boook € 10,Van 1 maart t/m 30 april 2023
978 90 206 3060 2

€ 17,99
TITEL De Money Planner
AUTEUR Hanneke van Onna
OMSLAG Margo Togni
ISBN 978 90 206 0830 4
Integraal gebonden met leeslint
FORMAAT 17 x 22 cm
176 pagina’s
NUR 450
BISAC BUS050030
THEMA VSB / WZSJ
VERSCHIJNT februari 2023
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Hanneke van Onna De Money Planner

0
Actieprijs € 15,0
Van 1 maart t/m
30 april 2023
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Geef je kapotte spullen een nieuw
leven (en bespaar veel geld)
USP

PR

•

Zeer duidelijke (stap-voor-stap)
reparatietips om veel geld te
besparen

•

Voor iedereen die tegen de
wegwerpmaatschappij is

•
•
•
•

Aantrekkelijk vormgegeven
Social media-campagne
Samenwerking met influencers
Winacties met diverse media

Deze handige gids geeft de beste tips om je kapotte
spullen nieuw leven in te blazen. Of het nu gaat om
een riem of je favoriete tas, een gekrompen trui, een
kapotte paraplu of een lek in de wasmachine: fix het
zelf! Dat bespaart veel geld en is ook nog eens goed
voor het milieu.
Van snelle oplossingen tot reparaties die het item zo
goed als nieuw maken.
Je zult versteld staan van wat je allemaal zelf kunt
repareren met een paar stukken gereedschap en een
beetje geduld.

s over
Met advie
ap
gereedsch
len
en materia e
ndig
en een ha tap
-s
stap-voor
uitleg.

Zeg ‘nee’ tegen de
wegwerpmaatschappij!

€ 17,50
TITEL Fix het zelf!
AUTEUR Nick Harper
OMSLAG Sproud
ISBN 978 90 206 0829 8
Gebonden
FORMAAT 17 x 24 cm
224 pagina’s
NUR 450
BISAC HOM010000 / HOM005000
THEMA WKD
VERSCHIJNT maart 2023
OOK ALS E-BOOK VERKRIJGBAAR

€ 11,99
ISBN 978 90 206 3036 7
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Nick Harper Fix het zelf!

NICK HARPER is een freelance schrijver en redacteur,
die door de jaren heen voor de meest succesvolle
Britse kranten en tijdschriften heeft gewerkt,
waaronder The Guardian en Men’s Health. Hij is
getrouwd en heeft twee kinderen.
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