Beste Pelgrim
Na een mooie, warme en droge zomer zijn we nu beland in het herfstweer. Wij hopen natuurlijk dat
iedereen nog gezond is en niet getroffen door Corona. We zitten helaas eerder dan verwacht in een
2e golf van de Corona waardoor een najaar bijeenkomst moeilijk is te plannen.
Als regiobestuur zijn we laatst bijeengekomen en hebben we nagedacht hoe we, rekening houdend
met de corona maatregelen, toch nog wat kunnen organiseren. We zien op dit moment geen
mogelijkheden. En na de persconferentie deze week op tv gehoord te hebben dat er maar een
bijeenkomst van max 30 deelnemers mag plaatsvinden, wordt het helemaal moeilijk want onze
bijeenkomsten zijn altijd goed bezocht. Wandelen in Nederland en eigen omgeving wordt door veel
mensen wel gedaan, ik zou zeggen geniet van ons mooie Nederland.
Zodra wij een mogelijkheid zien om wat te organiseren gaan we dat zeker doen. André Brouwer, u
allen bekend, heeft een boek geschreven. ‘Waar je zin in hebt’. Het leek ons als regiobestuur leuk om
André zijn boek in de najaar bijeenkomst te promoten maar helaas kunnen we dit nog niet laten
doorgaan. Hierbij alvast een inleiding op het boek.

Waar je zin in hebt
In de hete zomer van 2015 liep André Brouwer van zijn woonplaats Alkmaar naar Santiago de
Compostela. In ruim honderd korte verhalen neemt hij u mee op zijn reis. Een boek over vertrouwen,
vriendschap, verbondenheid, aanvaarden, niet oordelen, bezit als ballast, onverwachte hulp als het
tegen zit, ontvangen wat moeilijker is dan geven, loslaten, maar vooral over ontmoetingen. Met de
Française Marie-Anne als echtgenote voor één dag, met pelgrim Fenneke als vrouw voor één nacht,
met de Duitse Jetta op wie hij een beetje verliefd werd. En nog veel meer mensen met hun leuke en
minder gezellige kanten en eigenaardigheden.
Droogkomische verhalen met een vleugje melancholie, aldus eindredacteur Jasper Koedam.
Bestellen
Voor € 19,95 neemt André u via zijn verhalen mee op pelgrimage. 176 bladzijden leesplezier!
Stuur een e-mail naar info@brouwervanteksten.com en André bezorgt het bij u thuis (of hij stuurt het
op als u hem liever niet aan de deur heeft).
Ook een fijn boek om cadeau te geven, december komt er weer aan!

Wij als regiobestuur kunnen alleen maar zeggen HOU VOL.
Namens het regiobestuur,
Carla Möring

