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Beste Davidsfondsers,  

 

Graag nodigen we u uit voor de volgende bijeenkomst van onze  

    

Leesgroep – Zomerhuis met Zwembad 
op vrijdag 20 april om 20 uur 
  

We bespreken een recent boek van Herman Koch. Deze bestseller dateert van vorig jaar en werd onlangs op 

de shortlist geplaatst voor de Gouden Boekenuil.  Een deel van deze roman speelt zich af aan de Azurenkust.  

"Zomerhuis met zwembad" 

Huisarts Marc Schlosser heeft een medische fout begaan waardoor een van zijn 

patiënten, de beroemde acteur Ralph Meier, is overleden. Maar was het wel een 

medische fout? Marc had immers een rekening te vereffenen met zijn patiënt, die 

net iets te veel belangstelling toonde voor zijn vrouw Caroline. Of heeft het alles te 

maken met de gebeurtenissen in het zomerhuis waar het echtpaar Meier het gezin 

Schlosser had uitgenodigd? 

 

“Zomerhuis met zwembad" telt zo'n 300 bladzijden, maar leest als een sneltrein.  

Wie in snelvaart leest nodigen we uit om ook nog een tweede boek van Herman 

Koch te lezen, met een thema dat enigszins aansluit bij het eerste boek.  

"Het diner" 

Twee echtparen gaan een avond uit eten. Ze praten over alledaagse dingen, maar 

ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen. Die 

hebben samen iets uitgehaald wat hun toekomst kan verwoesten. Het diner is een 

weergaloze roman die de vraag opwerpt in hoeverre je als ouder verantwoordelijk bent 

voor de daden van je eigen kind. 

 

Voor de bespreking concentreren we ons vooral op 'Zomerhuis met zwembad', maar 

raakpunten met 'Het diner' gaan we zeker niet uit de weg. 

 

Iedereen is welkom op onze bijeenkomst. Uiteraard is het best als je het boek al hebt gelezen. Op de avond 

zelf hoef je niet noodzakelijk het woord te nemen. Je kan ook gewoon luisteren naar wat anderen uit het 

boek halen. Telkens weer een verrijkende ervaring. 

  

Tegen het einde van de maand zullen in de bibliotheek een aantal exemplaren van beide boeken beschikbaar 

zijn. Bij een bezoekje aan de bibliotheek kunnen jullie alvast een exemplaar reserveren. 

 

Deze activiteit start om 20 uur, zoals steeds in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek te 

Denderleeuw. Iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

Voor uw agenda : op 28 mei gaan voor de derde keer op bedevaart naar Halle. We vertrekken op drie 

plaatsen : Denderleeuw (25 km), Lennik (12.5 km) en Oudenaken (6 km). Voor de terugtocht voorzien we, 

bij voldoende deelnemers, een bus.  Meer info in een volgende uitnodiging.   

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.  

Denderleeuw 
Jaargang 100 

Maart 2012 


