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Beste Davidsfondsers,  

 

Wij danken al onze leden voor een vlotte hernieuwing van hun lidmaatschap.  De eerste boeken worden 

momenteel al verdeeld bij de vroege bestellers. Tijd voor een feestje ! 

 

Ledenfeest 
Vrijdag 5 december 2014 

 
We serveren een kaasbuffet in twee gangen met daarbij een rode en een witte wijn, naar keuze. Als 

afsluiter bij de koffie stellen onze bestuursvrouwen een dessertenbuffet samen. 

 

Wie geen kaas eet kan opteren voor een vleesbuffet 

(enkel op bestelling). 

 

Tussendoor kijken we terug naar enkele beelden van 

onze reis naar Verdun.  

 
We starten om 20 uur  in de refter van het IKSO, in 

de Lindestraat. Volwassenen betalen 18 €, Studenten 

betalen 6€.   

 

Om in te schrijven bel je eerst naar Frank en Els De 

Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) of via e-mail en 

schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer 

434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

 

 

Leesgroep 
Vrijdag 12 december 2014 

 

Op het programma staat een bestseller : Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans.  

 

Het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden. 

Vlak voor zijn dood in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan 

Hertmans zijn kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers. Jarenlang durfde Hertmans de 

schriften niet te openen tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. Het leven van zijn 

grootvader bleek getekend door zijn armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door 

gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog en door een jonggestorven 

grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. Stefan 

Hertmans jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het 

schrijven van deze aangrijpende roman. 

 

Deze avond heeft plaats om 20 uur in de leeszaal van de plaatselijke openbare bibliotheek in de 

Toekomststraat. 

 

      Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

 

Denderleeuw 
Jaargang 103 

november 2014 
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