Nieuwsbrief November 2017
Vers nieuws.
Vers van gisteren.
Boeken en zo.
Toekomstplannen.
Columns/Poëzie.
Citaat van de dag.
Vers nieuws:
Ik ben met een boek bezig, dat is meer fictie dan non fictie.
Leuk, het werkt heel anders, ik doe meer research, minder
eigen tekst.
Ik kan er veel in kwijt van de teksten die ik al eerder had
geschreven. Spannend, weer eens wat anders.

Vers van gisteren:
Ilse deel 1, 2 en 3 is bijna klaar.
De inhoud was al klaar, maar er moet dan nog heel wat aan de vormgeving
worden gedaan, ook omdat de drie boeken worden samengevoegd. Een
andere voorkant, andere inhoudsopgave, en er gaan wat dingen uit die in
het tweede deel staan.

Boeken en zo:
‘Als ik het leven over mocht doen’. Bronnie Ware.
Een jonge vrouw op zoek naar de vijf belangrijkste
levenslessen.
Bronnie Ware heeft mensen in de laatste levensfase
geïnterviewd en het bleek dat veel mensen spijt hadden van
dezelfde dingen.
Een zwaar onderwerp, maar een positief boek.
Een aanrader!

Toekomstplannen:
Er komt een interview in de krant van Alkmaar noord, waar ik ook het
vervolgverhaal van ‘Toffie’ elke maand in heb staan. Leuk.
Leuke journaliste, ik ben benieuwd naar de uitwerking van ons gesprek.
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Columns/poëzie:
Voor Olga
Ik mis je
Waar ben je?
Je zou toch bij me blijven
Had je gezegd.
Ik mis je als de zon schijnt.
Samen buiten in de tuin, aan de
koffie
Ik mis je als het regent
Samen snel naar huis,
naar de warme kamer.
Ik mis je overdag
Elkaar vertellen wat er is gebeurd,
Kleine dingen
Ik mis je nachts
Naast me in bed,
Je ontspannen ademhaling.
Je zou toch bij me blijven?
Waarom voel ik dat dan niet?
Ik droom weg,
En denk zo intens aan je,
Dat je er weer bent, naast me,
Ik kan je horen
Ik voel je aanraking,
Als ik met je praat
Weet ik precies wat je terug zou zeggen.
Als ik het zonder je raad en je antwoorden moet doen,
Weet ik dat jij er vertrouwen in hebt dat ik zelf
Precies weet wat ik moet doen.
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Ik kan altijd aan je denken, dat helpt.
Dat was wat je bedoelde
Ik begrijp het, ik voel het,
Ik mis je,
Maar ik kan je altijd terug vinden,
Als ik aan je denk.
Tot morgen.

Citaat van de dag:
Gestern ist vorbei
Morgen ist noch
nicht da
Und heute sorgt der
Herr.

Website:
E-mail:

www.evavanbaar.nl
evavanbaar@gmail.com

Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, gebruik het contactformulier,
of stuur hierover een e-mail naar: evavanbaar@gmail.com.
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