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Beste Davidsfondser, 

  

Het einde van de vakantie kondigt voor ons telkens weer het begin van een nieuw werkjaar aan. Het bestuur 

werkt volop aan het samenstellen van het nieuwe programma en heel binnenkort komen wij bij u langs voor 

de hernieuwing van het lidmaatschap. Wij hopen alvast van harte dat u ons wil blijven steunen en uw 

lidmaatschap hernieuwt. 
 

In deze uitnodiging willen wij nog eens onze leesgroep in de kijker plaatsen. Nu al voor het 10
e
 jaar komen 

wij driemaal per jaar samen met een aantal enthousiaste lezers om een boek te bespreken. In die 10 jaar 

hebben wij al heel wat meesterwerken op ons programma gehad.   
 

De enige voorwaarde voor deelname is uiteraard dat je het boek gelezen hebt. Voor de rest is er geen 

literaire vorming vereist, de bespreking heeft allerminst een academisch karakter. Een actieve deelname aan 

de gesprekken is eveneens niet vereist. De ervaring leert ons immers dat dit vanzelf wel komt. 
 

Als eerste boek van het nieuwe werkjaar kozen we voor ‘De Schaduw van de Wind’, een recent boek uit 

2004 van de Spaanse schrijver  Carlos Ruiz Zafon.  
 

In het oude centrum van Barcelona ligt het ‘Kerkhof der Vergeten Boeken’. Hoofdpersoon 

Daniel Sempere wordt door zijn vader, weduwnaar en boekhandelaar, meegenomen naar deze 

geheimzinnige, verborgen wereld van verhalen. 

Vanaf dat moment neemt Daniels leven een wending die hij niet had kunnen voorzien. Hij mag 

een boek uitzoeken en kiest ‘De schaduw van de wind’, geschreven door een zekere Julián 

Carax. Het boek laat hem niet meer los, ook al schudt de wereld tijdens het grauwe Franco-

regime om hem heen op zijn grondvesten. Hij wil alles weten over het boek en de schrijver. En 

merkwaardigerwijs lijken alle mensen die hij ontmoet, ook de vrouwen op wie hij verliefd 

wordt, deel uit te maken van het grote spel waarvan het boek het middelpunt vormt. 
 

De leesgroep komt samen op vrijdag 21 oktober om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Het 

boek kan bij ons besteld worden aan 19 EUR. Bel hiervoor naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43). Wij 

wensen u alvast veel leesgenot. 
 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten van uw bestuur.  

• Voor de wandeling naar de Ninglinspo op 17 september kan u nog inschrijven tot 12 september.  

We trekken langs enkele van de mooiste Ardense riviertjes : de Ninglinspo, de Cheffna en de Amblève. 

De moeilijkheidsgraad ligt vrij hoog, maar een licht ingekorte versie is voor de doorsnee stapper zeker 

haalbaar. Uiteraard zijn goede wandelschoenen vereist.  

 

Voor de echte natuurliefhebbers vermelden we nog dat we bij de voorbereiding langs de Amblève tot 

twee maal toe een ijsvogel konden waarnemen. Voor ons toch wel een primeur ! 

 

We vertrekken met eigen vervoer om 8.00 uur stipt op het Dorp. ’s Middags eten we onze eigen pick-

nick (mogelijkheid om een soepje of een bosbessentaart te bestellen), ’s avonds voorzien we een 

maaltijd om de honger te stillen in het restaurant dat vlakbij ons vertrekpunt is gelegen.  

Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer-Van Cauter (tel 053/66.10.43). De prijs voor deelname 

bedraagt 17 € en omvat een koffie voor het vertrek en een avondmaal .  Na uw telefoontje schrijft u het 

passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

• Op 29 september komen we om 20.30 uur samen in ‘De Vrede’ voor de bespreking van de zoektocht. 
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