Vanaf 7 maart te koop bij Delhaize in Gooik

Altijd.
Jean-Pierre Schoukens
Altijd is het boeiende relaas van een gepassioneerde
burgemeester uit Gooik, een prachtig, landelijk dorp,
hartje Pajottenland, op een boogscheut van Brussel.
Michel Doomst kleurt er al meer dan 30 jaar het politieke
beleid. Dag in, dag uit – altijd – is hij bezig gebleven,
altijd is hij bezig. Altijd legt hij zijn oor te luisteren om te
horen wat er leeft. Om te ontdekken wat mensen bezig
houdt. Waar hij ook komt, altijd voel je de bezorgdheid
voor zijn inwoners. Vormen die voortdurende aanwezigheid en betrokkenheid zijn geheime recept om telkens
opnieuw verkozen te worden of heeft het met iets anders
te maken?
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Journalist-auteur Jean-Pierre Schoukens liep twee jaar lang in
het spoor van Michel Doomst om te achterhalen hoe hij erin slaagt
om zo’n onwaarschijnlijk politiek parcours te rijden. Er volgden
ontelbare gesprekken met Michel, met zijn medewerkers, met
lokale en nationale collega’s uit het Vlaams Parlement. Maar ook
met zijn vrienden en familie.
Jean-Pierre fileert op onnavolgbare wijze Michels verleden en
legt zijn politieke ziel bloot. Michel heeft veel zien gebeuren, ook
zien evolueren… Nostalgie kleurt af en toe zijn gedachten. Maar
de toekomst van Gooik boeit hem evenzeer. Blijft Gooik ‘De parel
van het Pajottenland’? Het boek maakt duidelijk dat beleid voe
ren geen éénmanszaak is, maar het werk van heel wat mensen.
Hoe kunnen we inwoners nog beter betrekken bij het beleid? Welke politieke koers moeten we aanhouden? Deze en andere vragen
leveren ideeën en uitspraken die komende politieke generaties
morgen nog altijd zullen inspireren.
Altijd is een prachtige terugblik op meer dan dertig jaar burgemeesterschap. Ontdek het volledige verhaal, doorspekt met straffe
en filosofische uitspraken en met bijna 100 pagina’s – zelden of
nooit eerder gepubliceerde foto’s.

HET BOEK KOPEN ?

1. Bij Delhaize Gooik (Edingsesteenweg 70)
2. Of via boekaltijd@gmail.com met vermelding van je naam en adres. Wij doen de rest.
Afhalen kan je bij Delhaize in Gooik (24,95 €) of we laten het boek met De Post bij je thuis bezorgen (28,45 €)
Betaling op het rekeningnummer van BOEK ALTIJD – BE07 7310 4963 4366 met vermelding van je naam.
3. Of via de auteur Jean-Pierre Schoukens op jpschoukens@telenet.be of 0475 51 32 91

Op de Facebook-pagina Altijd en op https://gooik.cdenv.be vind je meer informatie over het boek
en de boekvoorstelling op vrijdag 6 maart om 19:30 uur in zaal Familia in Gooik.

