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Beste Davidsfondsers, 

Graag bieden we jullie onze beste wensen aan voor het nieuwe jaar. Naar goede traditie doen we 

dit met een gezellige bijeenkomst, met een literair kantje … 

Toast Literair 

Zondag 20 januari 
 

We starten om 10.30 uur met een lezing van Kirstin Vanlierde. 

 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden, zo gaat de uitdrukking. Anderzijds staan in 

boeken de illustraties vaak ten dienste van de tekst. Zelden is er sprake van een 

evenwaardige wisselwerking. Maar wat als een schrijver en een tekenaar de handen in 

elkaar slaan voor een uniek en eigenzinnig project? 

 

Schrijfster Kirstin Vanlierde vertelt over de Zaailingen, waarin haar woorden en de 

beelden van tekenaar Jurgen Walschot al twee jaar lang met elkaar in dialoog gaan. En 

over STROOM, haar bijzondere nieuwe boek, dat voortvloeide uit één zo’n Zaailing. 

 

Laat je onderdompelen in een verrassend bad van woord en beeld. Na afloop is er 

gelegenheid om het boek te kopen en te praten met de auteur. 

 

Deze lezing wordt georganiseerd met de steun van het Vlaams Fonds voor de 

Letteren.  

 

Toast Literair heeft plaats in het ontmoetingshuis ‘De Palaver’, Seringenlaan 1-7 (ingang via 

Azalealaan) te Denderleeuw.  Na de lezing (om 11.30 uur) bieden we  een drankje aan om het nieuwe 

jaar goed te starten. 

  

De inkom is gratis. 

* * * * * * * * * * * * * *  * 

We geven jullie graag ook nog een overzicht van onze activiteiten van de komende maanden : 

• Op zondag 3 februari gaan we voor onze winterwandeling naar Erpe Mere. 

• Op vrijdag 22 februari komt onze leesgroep samen. We bespreken het boek “Een soort van liefde” 

van Alicja Gescinska, een van de meest toonaangevende jonge filosofen van België en Nederland 

Na de dood van haar vader, een gerenommeerde professor Duitse cultuurgeschiedenis, 

staat Elisabeth voor de taak zijn huis leeg te maken. Doordat ze nooit goed met haar vader 

op kon schieten, lijkt deze opdracht aanvankelijk niet erg zwaar. Maar wanneer Elisabeth 

een brief ontvangt, geadresseerd aan haar vader, openen zich kamers van het verleden 

waarvan ze niets wist.  

• Op vrijdag 15 maart is er opnieuw een wijnproefavond. Simonne Wellekens laat ons dit keer 

kennismaken met mediterrane wijnen.  

Meer informatie over deze activiteiten krijgen jullie in onze volgende uitnodigingen.  

   

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 107 
Januari 2019 
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