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Over het boek: 

In K met peren beschrijft Marion van de Coolwijk het gevecht van haar jongere zus tegen kanker 
en haar eigen worsteling met de angstige werkelijkheid. Een ontroerend verhaal over ziek zijn, 

levenslust, verdriet, liefde en afscheid nemen. 

 

K met peren is een indringend, liefdevol en ontroerend portret van twee zussen 

 

Averil is 52 als ze de diagnose longkanker krijgt. Ze is vormgever en leeft supergezond. ‘Domme 

pech,’ zegt de longarts. ‘Bereid u voor op het ergste.’ Als alleenstaande moeder van twee 

kinderen, waarvan de oudste gehandicapt, is doodgaan voor Averil geen optie. Haar lijfspreuk 'K 

met peren' weerspiegelt haar humor én haar angst, maar helpt Averil ook om door te gaan. Haar 

zus Marion is de hele tijd dicht bij haar. Ook als Averil, toch nog onverwacht, het leven los moet 

laten. 

 

In K met peren beschrijft Marion van de Coolwijk het gevecht van haar jongere zus tegen kanker 

en haar eigen worsteling met de angstige werkelijkheid. Het is een liefdevol, rauw en ontroerend 

portret van twee zussen die ondanks hun verschillende karakters alles met elkaar delen. 

 

Over de auteur: 

Marion van de Coolwijk is fulltime schrijfster, en ze heeft haar eigen instituut opgericht om 

kinderen met leesproblemen te begeleiden: Kind in Beeld. ‘Lezen moet leuk zijn,’ is haar 

motto.Marion is dropverslaafd tijdens het schrijven en zodra een boek klaar is, trekt ze de 

champagne open. Ze schrijft al meer dan 25 jaar en heeft meer dan 250 kinderboeken 

geschreven. Met de MZZLmeiden-serie vestigde ze definitief haar naam als jeugdboekenauteur. 

In haar boek Eruit! beschrijft Marion de lastige zoektocht van Mees, die erachter komt dat hij op 

jongens valt. De vrolijke boeken uit Marions serie De Cupcakeclub zijn geschreven voor kinderen 

vanaf 8 jaar en staan boordevol heerlijke cupcakerecepten en leuke weetjes.Marion van de 

Coolwijk won met MZZLmeiden de Tina-Bruna Award, en haar boek Ademnoodwerd 

genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2014.Marion werd geboren in Amsterdam, en 

woont nu in een klein dorpje in Noord-Holland . Haar hobby’s zijn schilderen, koken, lezen en op 

vakantie gaan. Verder houdt ze van (computer)spelletjes doen en gezelligheid. Marion heeft een 

hekel aan strijken, spruitjes, ruzie en wachten in een rij of file. Op bol.com vind je alle boeken 

van Marion van de Coolwijk, waaronder het nieuwste boek van Marion van de Coolwijk. 

 

Extra en recensies: 

Klik hier voor de website van Marion van de Coolwijk. 

https://www.marionvandecoolwijk.nl/

