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Jaargang 1, nummer 5 Nieuwsbrief 

Elke maand bedenkt 
Colin Alexander 3 

quotes: 
 

• Soms lijkt alles zwart, 
maar zelfs zwart heeft 

kleur.  
 

• Als je blijft hangen in 
het verleden mis je de 

toekomst. 
 

• Verjaardagen zijn 
gezond. Hoe meer je 
er hebt, hoe ouder je 

wordt. 

Optredens 

tot de volgende 

nieuwsbrief: 

 

Woensdag 20 juli Nijmegen 

Vrijdag 22 juli Anna Paulowna 

Vrijdag 29 juli Maasdijk 

Zaterdag 30 juli Heeswijk 

Maandag 1 aug. Broekland 

Dinsdag 2 aug. Huissen 

Zaterdag 6 aug. Wijchen 

7 aug. t/m 20 aug. VAKANTIE 

 

Bekijk alle optredens 

en meer info op 

colinalexander.nl 

 

Druten, 18 juli 2016. 

De wereld lijkt soms even op zijn kop te staan en dat gebeurt vaak in fases. Maar 
zoals wij al in eerdere nieuwsbrieven aangaven is die fase voor Colin Alexander 
inmiddels voorbij. Zoveel mooie momenten heeft hij al mee mogen maken door de 
nieuwe kansen die hij gekregen heeft. 
 
Niet alleen is hij erg veel met MmoozZ aan het optreden, ook schrijft hij samen met 
Rutger nieuwe songs en is hij weer heel gelukkig in de liefde. ‘Soms lijkt de wereld 
onder je voeten weg te zakken en weet je even niet meer waar je het zoeken moet. 
Dat gebeurde een half jaar geleden. Maar sinds al die wendingen in mijn leven ben 
ik nu véél gelukkig dan ooit en dat straal ik denk ik ook uit. Veel vrienden en mensen 
die dichtbij mij staan vinden mij er gelukkiger en rustiger uit zien dan ooit. Dat komt 
denk ik omdat ik me eigenlijk nergens meer zorgen om maak. Ik ben onwijs happy 
met alles wat ik heb en iedereen die ik heb’. 
 
Als je de eerste nieuwsbrief met deze vergelijkt kan je ook lezen hoe zijn wereld is 
verandert. ‘Zo dankbaar dat alle fans nog steeds blijven komen en mij steunen in 
alles wat ik doe. Dat is me heel veel waard. Het geeft me kracht en energie om te 
blijven doen wat ik doe’. Nog maar even en dan volgt zijn nieuwe single. Colin kan 
niet wachten het eindresultaat aan jullie te laten horen. 
 

 
 
 

Wat een wending! 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘’Er zijn mensen van 80 
jaar oud op het level 
van iemand van 20’’ 

Grappig he? Dat dingen in 
het leven allemaal 
gebeuren met een reden. 
Je komt mensen tegen 
met een bedoeling. Je 
kunt iets van elkaar leren 
of je kunt van de hele 
situatie leren. Het klinkt 
misschien vreemd maar ik 
zie het leven niet in jaren. 
Ik denk dat je ieder jaar, 
zelfs iedere dag wat wijzer 
bent dan de dag daarvoor. 
Dat kan komen doordat je 
een fout hebt gemaakt die 
je niet nog eens zult 
maken maar dat kan ook 
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in trekken. Niet vast 
blijven houden aan het 
verleden alleen maar 
omdat dat vertrouwt voelt. 
Knip jezelf los en ontdek 
de wereld. Een wereld vol 
met verrassingen, 
wendingen en kansen die 
je anders misschien nooit 
was tegengekomen. 
Tuurlijk, ik ben ook niet 
gek op veranderingen. 
Maar soms is het goed. 
Ja. Soms is het fijn om te 
veranderen of om te 
moeten veranderen. Kijk, 
het klinkt misschien een 

 

Op 6 augustus is het 
zover. Dan wordt de 
allereerste fan dag voor 
Colin Alexander 
georganiseerd door een 
aantal fans. De kaarten 
zijn inmiddels in de 
verkoop en kun je 
bestellen via 
fanclubcolinalexander@g
mail.com 
 
Kaarten zijn te koop vanaf 

Dit keer in achter de schermen: Fan BBQ 
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zijn dat je iets leert van 
iemand die je hebt 
ontmoet. Daarom praat ik 
liever over ‘levels’ in plaats 
van ‘jaren’. Ik denk dat je in 
je leven steeds op een 
hoger level komt te staan 
en dat je steeds beter weet 
wat je wel en vooral wat je 
niet wilt in je leven. Groeien 
en volwassen worden is 
daar denk ik een belangrijk 
onderdeel van. Maar ook 
luisteren en kijken naar de 
mensen rondom je. Er zijn 
mensen van 80 jaar oud op 
het level van iemand van 
20, maar dat geldt ook 

andersom. Je kent dat 
toch wel? Dat je iemand 
tegenkomt, leert kennen 
en dat je zo’n persoon 
veel ouder schat dan hij of 
zij daadwerkelijk is. Dat 
bedoel ik. Die mensen 
snappen hoe ze moeten 
leven en snappen precies 
wat wel en niet belangrijk 
is in het leven. Die 
mensen zijn wijs en zitten 
al op een hoog level. 
 
Niet te veel tijd in dingen 
steken die toch niet willen 
of gaan gebeuren. Niet 
met mensen omgaan die 
je keer op keer de put 

beetje alsof ik denk dat ik 
alles weet en precies weet 
hoe je het beste kunt leven. 
Dat is natuurlijk niet zo. Dat 
weet ik niet. Wat ik wel 
weet is dat dit voor mij 
werkt. Als ik zo denk brengt 
mij dat het verste. Net als 
met dromen. Dromen mag. 
Dromen kan. Dromen is 
zelfs belangrijk. Maar ik 
vind dat dromen geen 
dromen moeten blijven. 
Iedereen kan alles, als je er 
maar voor gaat en in jezelf 
geloofd. Het is nooit de 
bedoeling dat dromen in de 

koelkast worden gezet 
omdat je denkt dat het niet 
voor jou is weggelegd. Ik 
heb ooit een keer de 
meeste vreemde (lees; 
domme) opmerking 
gehoord van iemand. Hij 
zei: ‘Als je als dubbeltje 
geboren wordt, word je 
nooit een kwartje’. Bizar. 
Mijn ouders hebben mij 
geleerd dat als je ergens 
voor gaat en ergens in 
gelooft dat niks 
onhaalbaar is. Naïef? 
Misschien. Dan maar 
naïef maar wel een mooi 
leven. 

10,- euro en als je mee 
wilt barbecueën betaal je 
10,- euro extra. Maar dan 
mag je wel onbeperkt 
genieten van het eten. 
 
De locatie is op de 
Berendonck in Wijchen. 
Daar zit een 
waterskiecentrum. Colin 
zal naast het zingen van 
een aantal liedjes ook wat 
rondjes op de waterski’s 

maken. Als dat maar goed 
gaat! 
 
Wees er snel bij, want de 
kaartverkoop stopt 
binnenkort. 
 
Kijk voor meer informatie 
op 
www.fanclubcolinalexande
r.jouwweb.nl 
 
Hopelijk tot dan. 

  


