On The Rocks & De Groene Meisjes lanceren exclusieve Rockbooks-collectie
Duurzaam, groen en gemaakt van steen!

Het succesvolle duurzame blog ‘de Groene Meisjes’ (Merel Wildschut) en het luxe notitieboekenmerk
On the Rocks (Anne Pleun van Eijsden) slaan de handen ineen voor een unieke samenwerking.
Samen brengen zij een exclusieve lijn van duurzame Rockbooks uit; the Green Rockbooks. Er zijn
vier verschillende edities: de Groene Agenda, Dotted Rockbook, het Eerste Keren Dagboek en het
Random Acts of Kindness boek. De notitieboeken liggen vanaf 8 september in de winkel.
Het idee voor de Green Rockbooks is ontstaan door de succesvolle blogseries van de Groene
Meisjes. De blogs met groene tips, opdrachten en persoonlijke verhalen over groener en bewuster
leven, bleken veel animo te hebben. Blogger Merel Wildschut zocht een manier om deze tips en
ideeën nog breder toegankelijk te maken, en vond zo in On the Rocks, als producent van duurzame
notitieboeken, en CEO Anne Pleun van Eijsden als duurzaam visionair, de perfecte partner.
In de Groene Agenda vind je maandelijks een groen recept. Bovendien staat er een handige lijst in,
met seizoensgroenten en -fruit. Het Eerste Keren Dagboek helpt om meer nieuwe dingen te
proberen of grote (en kleine) doelen te behalen. Het Random Acts of Kindness boek richt zich op
een bewuster leven, waarin je actief probeert iets voor een ander of de wereld om je heen te doen.
Het boek bevat overzichtelijke lijsten die je zelf kunt aanvullen, evenals handige tips en verhalen van
Merel. Het Dotted Rockbook is gebaseerd op het ‘Bullet Journal’ principe en bevat een index en
paginanummering.
De originele illustraties komen in alle boeken terug, en zijn van van illustrator La Nonette. Het
binnenwerk is in de herkenbare minimalistische stijl van On the Rocks. Alle boeken zijn duurzaam
geproduceerd in Nederland en gemaakt van steenpapier. Dit innovatieve en duurzame materiaal
wordt gemaakt van steengruis, is recyclebaar en zorgt voor een uiterst luxe schrijfervaring. De
exclusieve Green Rockbooks zijn niet alleen een leuk cadeau voor de feestdagen, maar ook een
must-have voor iedereen die graag op papier schrijft en tegelijkertijd naar een kleinere ecologische
voetafdruk streeft.
Over De Groene Meisjes - Merel Wildschut (31) heeft met ‘de Groene Meisjes’ al jaren het meest
succesvolle groene blog van Nederland. Het blog over duurzaam en groen leven trekt maandelijks
ruim 200.000 unieke bezoekers. Ook schreef Merel met collega Jamie het boek ‘de Groene Meisjes’
over groen leven en reizen, dat een groot succes werd.
Over On the Rocks - Anne Pleun van Eijsden (28) startte in 2015 het bedrijf On the Rocks, dat luxe
notitieboeken maakt van duurzaam steenpapier. Anne Pleun is inmiddels succesvol ondernemer en
houdt zich continu bezig met nieuwe innovaties die de wereld (en de spullen die wij gebruiken)
duurzamer maken.
Lees verder voor productinformatie per boek
Voor meer beeldmateriaal kunt u deze link volgen

Productinformatie The Green Rockbooks
De Groene Agenda

-

Weekagenda met links agendaweergave, rechts ruimte voor aantekeningen
Iedere week een groene tip
Iedere maand een vegan recept
Ieder kwartaal een overzicht van seizoensgroente- en fruit
Leeslint (groen)
Sluitelastiek (groen)
Gemaakt van stonepaper
Hardcover
Afmetingen: 21x14,9cm
Verkoopprijs €19,95

Dotted Rock

- 88 pagina’s
- Gestipt patroon
- Gemaakt van stonepaper
- Afmetingen: 21x14,9cm
- Verkoopprijs: €14,95

Random Acts of Kindness boek

– Maak de wereld om je heen een beetje mooier door af en toe iets voor een ander te doen
– 1 Random Act of Kindness per pagina
– Inleiding, handleiding, suggesties en slotwoord door Merel Wildschut
– Evaluatiemomenten tussendoor
– Blanco pagina’s zodat je ervaringen zowel kunt tekenen, als schrijven
– 88 pagina’s
- Afmetingen 21x14,9cm
- Prijs: €14,95

Eerste Keren Dagboek

– Daag jezelf uit meer nieuwe dingen te proberen
– Dagboekpagina’s voor je ervaringen, 3 ‘eerste keren’ per pagina-spread
– Evaluatiemomenten tussendoor
– Inleiding, handleiding en slotwoord door Merel Wildschut
– 88 pagina’s
- Afmetingen: 21x14,9cm
- Prijs: €14,95

