
‘Ons Literaire hoekje’  

 

“De herfst blaast op den horen … 

Nu komt de tijd dat men naar binnen ziet.” 

 

Zo dichtte Felix Timmermans. In het najaar, met zijn zienderogen kortende dagen, 

botsen we op de grens van het rijpe, volle leven en de naderende aftakeling, de dood. 

Geen wonder dat dit de tijd is van herinnering, van weemoed om wat is geweest, om 

wie is geweest. 

 

Poëtische teksten over afscheid en troost zullen onze gids zijn op onze volgende 

literaire avond op vrijdag 29 oktober om 20.00 uur. Plaats van afspraak is deze 

keer (bij wijze van uitzondering) het Kruispunt, Collegestraat 17.  

 

♣ ♣ ♣ ♣  
 

Als eerste boek in onze 9
e
 jaargang van literaire avonden viel de keuze op  

 

‘Een schitterend gebrek’  

van Arthur Japin 

Een roman over liefde 

 

‘Op een groots feest nabij Venetië wordt de 

veertienjarige Lucia verliefd op de zeventienjarige 

Giacomo Casanova. Voor haar, maar ook voor de 

jongeman die de geschiedenis in zou gaan als ’s 

werelds grootste minnaar, is dit de eerste grote liefde. Zij beloven elkaar eeuwige 

trouw, maar kort daarna verdwijnt Lucia, een verraad dat Casanova’s kijk op vrouwen 

voor altijd heeft bepaald. 

 

 Jaren later, wanneer hij Lucia terugziet in Amsterdam, vermeldt hij in zijn memoires 

terloops dat hij haar onrecht heeft aangedaan.  Maar wat is er gebeurd ? Waarom deed 

Lucia afstand van haar geluk ?’ 

 

‘Een schitterend gebrek’ werd bekroond met de Libris literatuurprijs 2004 en 

werd tevens genomineerd als ‘Boek van het jaar 2004.  Wie dit boek wenst aan te kopen 

kan terecht bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) voor slechts 12.5 €.  

 

Deze literaire avond heeft zoals steeds plaats in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek, 

op vrijdag 10 december om 20.00 uur.  

 

 

Tot weerziens op het net ! 
 

 

 

 

 
Beste Davidsfonder, 

 

De laatste dagen was het weer druk voor onze bestuursleden. Opstarten van de 

hernieuwing van het lidmaatschap, permanentie op de Cultuurbeurs, afwerken 

van het jaarprogramma, …  

Het valt daarmee uiteraard niet stil. Nog ruim 170 leden moeten bezocht worden 

voor de hernieuwing van het lidmaatschap.  In de komende weken staan alweer 

enkele nieuwe activiteiten op het programma, waarvoor we alle hens aan dek 

moeten roepen.  In oktober bieden we u niet minder dan 3 activiteiten aan, voor 

ieder wat wils. U vindt alvast meer informatie in deze uitnodiging. 

 

LESSEN   -    VERMASSEN   -   AFSCHEID NEMEN 
 

♣ ♣ ♣ ♣  
 

In de vorige uitnodiging beloofden we enkele prijzen voor de leden die hun 

lidmaatschap zouden komen hernieuwen op de cultuurbeurs. Hierbij alvast de 

gelukkige winnaars van één gratis deelname aan ons ledenfeest : 

 

• Familie Gaetan Wakker 

• Familie Roland Leune 

• Mej. Isabelle Van De Putte 

• Familie Charles Coppin 

• Familie Odette Asselman 

 

♣ ♣ ♣ ♣  
 

Vergeet niet om uw keuzeformulier in te vullen.  Uw 

bestuurslid komt één dezer dagen langs om het op te pikken.  
 

Wij danken u alvast bij voorbaat. Uw steun geeft onze bestuursleden de energie 

om hun inzet voor het Davidsfonds belangeloos te blijven verderzetten.  

 

          Met vriendelijke groeten vanwege de voorzitter  

DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
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Zaterdag 11 september Wandeling ‘De Panne’ 

Donderdag 16 september Bespreking zoektocht 

Week-end 25-26 september Deelname Cultuurbeurs 

Zondag 10 oktober Bezoek aan Lessen 

Maandag 18 oktober Voordracht ‘JEF VERMASSEN’ 

Vrijdag 29 oktober 
Poëtisch programma rond  

’Afscheid nemen’ 

Vrijdag 19 november LEDENFEEST 

Zaterdag 4 december 
Theatervoorstelling  

‘Het volledige werk van Shakespeare’ 

Vrijdag 10 december 
Literaire Avond 

‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin 

Zaterdag 29 januari NIEUWJAARSCONCERT 

Zondag 6 februari Winterwandeling 

Vrijdag 18 februari Literaire avond 

April Daguitstap 

Mei Weekend in Nederland 

Zondag 5 juni Lentewandeling 

Zaterdag 11 juni Lutgardismis 

Zondag 3 juli Fietstocht 

 
Sommige data / activiteiten onder voorbehoud van wijziging 

Raadpleeg steeds onze uitnodiging of onze website www.dfdenderleeuw.be.  

Graag nodigen wij u uit voor een voordracht van een top-advocaat, die ons komt 

spreken over zijn ervaringen als pleiter in assisenzaken en door de jaren heen 

uitgroeide tot een fenomeen en media-figuur.  

 

"Moordenaars en hun motieven" 

 
voordracht door  

Meester Jef Vermassen 
 

Maandag 18 oktober 2004 om 20.00 uur 
 

Deze voordracht  gaat door in Feestzaal ‘De Zwaluw’, Toekomststraat 69 te 

Denderleeuw.  De toegangsprijs bedraagt 5 €. Kaarten voor deze voordracht 

kunnen telefonisch besteld worden op tel.nr. 053/66.10.43 of bij de bestuursleden 

van het Davidsfonds.  

 

Graag toch nog een precisering : Meester Vermassen geeft deze voordracht 

Pro Deo. Onze afdeling volgt uiteraard dit genereuze gebaar. De opbrengst van 

deze activiteit zal geschonken worden aan de actie ‘Kindsoldaten’, een actie 

waaraan Meester Vermassen in het recente verleden zijn steun verleende. 

 

♣♣♣♣ 
 

We herhalen ook nog eens onze uitnodiging voor het bezoek aan het pronkjuweel 

van het architecturaal en artistiek patrimonium van Lessen, het Onze-Lieve-

Vrouw-met-de-Roos hospitaal. Het werd gesticht in 1242, heropgebouwd 

tussen de 16
de

 en de 18
de

 eeuw en onlangs grondig gerestaureerd. Het is nu een 

prachtig museum dat in zijn 750-jarig bestaan talloze rijke collecties verzamelde, 

van koperwerk, tin, porselein, schilderijen en meubels van grote waarde. Maar 

het allerorigineelste van dit juweel is zonder enige twijfel de inrichting. De zalen 

zijn trouwens ingericht zoals de beroemde hospices van Beaune, die wel veel 

later werden gebouwd.  

 

We brengen een deskundig geleid bezoek op zondag 10 oktober. We 

vertrekken met eigen vervoer op het Dorpsplein  om 13.30 uur stipt. 

Het bezoek start om 14.30 en duurt ongeveer drie uur, onderbroken 

door een koffiepauze. De deelname in de kosten voor de 

toegang bedraagt 10 EUR per persoon. Als u 

meewil, kan u nog tot 2 oktober  bellen naar 

Robert Van Neck (tel.nr. 053/66.69.46 ). 

Daarna schrijft u het passende bedrag over op 

rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds 

Denderleeuw. 
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