Dit was 2019
Begin
Donderdag 8 november 2018
geeft Peter Pot een lezing in ‘t
Trefpunt in ‘s-Gravendeel.
Daar begin ik met het
verzamelen van materiaal voor
mijn boek. Ook verschijnt er een
oproep in de kranten.

Schrijven
In maart begint het echte
schrijven en verwerken van
reacties die via de mail zijn
binnengekomen. Aan sommige
verhalen hoef ik weinig te
veranderen. Andere eisen wat
meer aandacht.

België
In mei ontmoet ik Kelvin Polfliet,
Hij vertelt me in zijn café Het
Maanlicht alles over de relatie
tussen de Vredesburg in
Willebroek en de Barendrechtse
brug.

Klaar?
Vrijdag 30 augustus is het Uur U.
Die dag wordt de pallet met de
eerste druk afgeleverd. Trots!
In het weekend liggen ze bij de
boekwinkels in Barendrecht en
de Hoeksche Waard.
De verkoop loopt als een trein.
In oktober volgt de tweede druk.

Ontdekking

Verhalen
Ik spreek veel mensen die
allemaal ‘iets’ met de brug
hebben. Het levert mooie
verhalen op die het leven
rond de brug kleur geven.
Ook facebook is een
dankbare bron voor
informatie.

ZKV
Zaterdag 6 juli wint mijn
zeer korte verhaal de eerste
prijs op het Bram
Rozafestival.
Ik was gelukkig net op tijd
met inzenden: een uur voor
het sluiten van de
inzendingstermijn!

Herdenking
Dinsdag 22 juli organiseer
ik een herdenking bij het
monument van de brug.
Het is de eerste keer dat er
wordt stilgestaan bij het
baken in het landschap.
Wat mij betreft is dit het
begin van een traditie!

Presentatie
Zaterdag 7 september twee
boekpresentaties: in ‘sGravendeel en Barendrecht
ontvangen de wethouders
de eerste exemplaren.

‘s Zomers vind ik in een
Hoeksche Waardse schuur
originele balken van het
brugdek. De balk is het topstuk
van de tentoonstelling bij de
Historische Vereniging
Barendrecht.

Wie een bijdrage heeft
geleverd is uitgenodigd.
Meer dan 60 mensen zijn
aanwezig.

Later krijg ik ook een unieke film
in handen over de afbraak van
de brug.

Lezingen voor: Rotaryclub
HW, ProBusclubs,
bibliotheek, museum HW,
Borghstede, Buitensluis,
PCOB en Huiskamer HW.
Signeersessies bij: Tolle
Lege en The Readshop.

Wat brengt 2020?

Lezingen

