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Beste Davidsfondser,
Op vrijdag 5 december om 20.00 uur nodigen wij u uit op ons

LEDENFEEST
•
•
•
•

Als aperitief laten we u proeven van een witte wijn uit de Ahrvallei, terwijl u naar begeleidend
beeldmateriaal kijkt van onze voorbije reis naar Duitsland.
De hoofdschotel bestaat traditioneel uit een rijk kaasassortiment,
opnieuw met rode Bourgognewijn
Afsluiten doen we met koffie en gebak
Tussendoor krijgt u een ‘muzikaal’ intermezzo …

Het feest heeft plaats in de refter van het IKSO, in de Lindestraat.
Volwassenen betalen 15 €, Studenten betalen 6€ , kinderen 2€.
U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 2 december of via e-mail
(info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van
Davidsfonds Denderleeuw.

De tweede literaire avond is gepland op vrijdag 12 december. Op het programma staat
‘De geschiedenis van de liefde’ van Nicole Krauss. Als introductie op het boek vonden we in een
interview met de auteur een gepast extract …
"In mijn roman draait het in belangrijke mate om het verloren gewaande boek De geschiedenis
van de liefde. Van dit boek zijn slechts tweehonderd exemplaren gedrukt, die bovendien op één na
allemaal verloren zijn gegaan. In mijn roman verbindt dit enige overgebleven exemplaar enkele
eenzame en geïsoleerde mensen met elkaar, waardoor hun leven verandert.
Nadat ik De geschiedenis van de liefde had afgerond, vond ik een citaat van de Amerikaanse
schrijfster Cynthia Ozick. Daarin beschrijft ze een ondergrondse tunnel die gegraven zou zijn
tussen de gedachten van twee mensen die door hetzelfde boek werden ontroerd. Daar gaat mijn
boek ook over: hoe een boek mensen met elkaar kan verbinden."

… wat naadloos aansluit op de bedoeling van onze leesgroep : mensen met elkaar verbinden door
middel van een boek !

Voor de voetbalmatch Dender – Kortrijk op 15 november hebben we ondertussen al ruim honderd
deelnemers. Kaarten (à 5 EUR) kunnen nog besteld worden op tel.nr. 053/66.10.43.
We proberen de kaarten aan huis te bezorgen (in Denderleeuw). Voor wie dit niet lukt zullen we een half uur
voor de match aan de ingang staan (0477/688.760 indien u ons niet vindt).

Met vriendelijke groeten van het bestuur

