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1
OMSCHRIJVING
Een groep oude vrienden komt samen in een huisje in het Spaanse dorpje Sa Riera. Geldzorgen zijn er
eigenlijk niet en de vrienden proberen van het leven te genieten, maar door de zeeën van tijd ontstaan er
ook snel frustraties en soms zelfs ruzies.De arts Rob beseft sinds kort dat hij te veel heeft gemist en
besluit veel vrijer te gaan leven, iets waar zijn vrouw Vera erg aan moet wennen. De losgeslagen
Boudewijn kan maar niet accepteren dat hij ouder wordt, waardoor hij continu op zoek is naar prikkels en
spanningen, waar dan ook ter wereld, om te vergeten dat hij sterfelijk is. En de verliefde Wouter is na de
dood van zijn vrouw gevallen voor de twintig jaar jongere Fleur, wat hem veel scheve gezichten
oplevert.Tijdens het verorberen van schalen tapas en de nodige flessen wijn worden de verhoudingen op
scherp gezet, wat zorgt voor hilarische confrontaties, verrassende inzichten en het nodige
venijn.Pensionado’s is een heerlijk zomers boek over ouder worden en jong blijven, en herkenbaar voor
velen, want in essentie gaat het niet alleen over gepensioneerde vrienden, maar over het meest elementaire
aspect van het bestaan, namelijk de waarde van vriendschap en de vergankelijkheid van het leven.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Kort na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10-10-10 begonnen de onderhandelingen over
een nieuwe belastingregeling. In 2013 werd overeenstemming bereikt ...
Bennie Jolink stopte dit jaar uit gezondheidsoverwegingen met zijn band Normaal. Toch is hij weer de
studio in gegaan om een plaat op te nemen met zijn ...
Wij zijn Heinie en Wout Brands en we houden van reizen. We gaan er bij voorkeur met onze caravan op
uit. Sinds 2008 maken we daarvan online reisverslagen. We houden ...
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