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Beste Davidsfondsers,
Bij de naderende feestdagen wensen we jullie allen fijne en warme Kerstdagen en een vreugdevolle
start van het nieuwe jaar.
Wij engageren ons alvast om u ook in 2017 enkele mooie momenten aan te bieden. Bij onze eerste
activiteit bieden we jullie graag een drankje aan om het nieuwe jaar samen te vieren. Wij heten u
dan ook van harte welkom op onze literaire toast.

Toast Literair
Zondag 22 januari 10.30 uur
Net als vorig jaar leest ons bestuurslid, Rudy Blom, een mooi
kortverhaal voor, deze keer ‘Verkeerde boeken’ , uit het boek ‘De
droomster van Oostende’ van Eric- Emmanuel Schmitt.
Maurice Plisson, is een ouderwetse docent en verstokte
vrijgezel, die leeft tussen zijn boeken. Zijn flat staat er vol van.
Hij leest er een paar per week. Geen romans waar hij een
sterke afkeer voor heeft, maar biografieën, encyclopedieën en
essays. Romans zijn voor hem verzonnen fantasieën die niets
met de werkelijkheid te maken hebben en nooit 'het ware
leven' tonen.
Jaarlijks trekt hij er met zijn nicht op uit om een georganiseerde reis te beleven. Dit jaar trekt
hij met haar naar de Ardèche omdat ze van vriendinnen een aanbod kreeg om er een
vakantiehuisje in Frankrijk te huren. Tijdens hun vakantie wordt zijn aandacht getrokken
naar een boek dat zijn nicht in de plaatselijke supermarkt kocht. Een roman, een
misdaadverhaal 'het geheim van de duistere kamer'.
Zijn afkeer voor het boek slaat om in nieuwsgierigheid, wanneer hij het zelfs stiekem op zijn
kamer begint te lezen.
Dit boek zal gans zijn leven overhoop halen…
Toast Literair heeft plaats in de foyer van zaal Breughel om 10.30 uur op het Dorp in Denderleeuw.
De toegang is gratis. Na de blomlezing bieden we u een drankje aan zodat we nog even kunnen
bijpraten. Ook wie enkel een glaasje wil komen drinken is van harte welkom.

Voor de volgende bijeenkomst van onze leesgroep, op vrijdag 10 februari, lezen we het boek ‘De
Jonge Bruid’ van Alessandro Barrico. Exemplaren van dit boek zijn binnenkort te verkrijgen in de
bib.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
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