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Beste Davidsfondsers,  

 

We bieden jullie graag onze beste wensen aan voor een sprankelend jaar vol mooie momenten.  

Hieronder vinden jullie alvast onze eerste bijdrage hiertoe : een literaire toast met een ingetogen 

moment om het jaar in te zetten, een toneelvoorstelling, een winterwandeling, een goed boek en 

onze meerdaagse reis. Wij hopen u te kunnen begroeten op één of meerdere van deze activiteiten.  

 

 

Toast Literair  
Zondag 19 januari om 10.30 uur in het IKSO (Middenstraat 10) 

 

160 Davidsfondsafdelingen organiseren op hetzelfde moment een ‘toast 

literair’, ieder op hun eigen manier.  Wij krijgen het bezoek van Willie 

Verhegghe.  

 

Willie Verhegghe werd geboren te Denderleeuw. Hij publiceerde een 

dertigtal dichtbundels en wordt beschouwd als één van de belangrijkste 

hedendaagse dichters in ons taalgebied.  

 

We hebben hem gevraagd om in te spelen op het thema van enkele van 

onze activiteiten van dit jaar :  “Oorlog en Vrede”. Hij zal dit thema 

belichten met enkele van zijn eigen gedichten (in zijn oeuvre zitten twee 

bundels met anti-oorlogsgedichten) en met gedichten van Wilfred Owen, een Engelse 

oorlogsdichter die tijdens de laatste week van WO I sneuvelde in het 

noorden van Frankrijk.  

 

Deze activiteit gaat door in de kleine feestzaal van het IKSO (Middenstraat, 

naast de refter). De toegang is gratis. Na de lezing van Willie Verhegghe  

reiken we de prijzen uit van onze Junior Journalist-wedstrijd. Nadien 

bieden we u een drankje aan zodat we nog even kunnen napraten. 

 

 Op zondag 9 februari maken we onze traditionele winterwandeling.  De bestemming 

houden we nog even in petto zodat we ons, indien nodig, kunnen aanpassen aan de 

winterse weersomstandigheden.  

 Voor de toneelvoorstelling ‘Een Trooster’ op zaterdag 8 februari  om 20.30 uur  

hebben we nog twee plaatsen vrij. 

 De volgende bijeenkomst van onze leesgroep heeft plaats op vrijdag 7 maart om 20 uur. 

We bespreken ‘Eten, bidden, beminnen’, een autobiografisch verhaal van Elizabeth Gilbert 

over een vrouw die op zoek gaat naar de dingen die ze mist in haar leven.   

 Ook voor onze meerdaagse reis naar Verdun, van 29 mei tot 1 juni hebben we nog 

enkele plaatsen vrij.  

 

 
 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Om in te schrijven voor onze activiteiten bel je naar Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (053/66.10.43) 
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