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Beste Davidsfondsleden, vrienden,
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we jullie uit voor

Toast Literair
op zondag 24 januari om 10.30 uur
Toast Literair is het event waarmee we nu al enkele jaren het nieuwe jaar inzetten.
Dit jaar brengen we Toast Literair “live” in jullie huiskamer op een zondagmorgen. Zorg dat jullie een glaasje
klaar hebben zodat we op het nieuwe Davidsfondsjaar kunnen klinken. Wij hebben alvast een mooi literair
en muzikaal programma samengesteld, met jong en iets jonger talent uit eigen streek / gemeente.
•

Poëzie van en met Nera Redant
Nera Redant woont in Denderhoutem en werkte veertig jaar lang bij de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening om het grootste deel van Vlaanderen van
zuiver drinkwater te voorzien. In haar vrije tijd dicht ze.
Gedichten als weergave van de realiteit, als verzet, als zalf op wonden die
zolang er geen genezing komt blijven bloeden... maar ook als ode aan het
bruisende, gelukkige, liefdevolle, intellectuele, zorgende, nooit opgevende
versagende leven.
Nera zal ons enkele van haar gedichten voorlezen en toelichten.

•

Muzikale intermezzo’s door Tom Van Impe
Tom Van Impe speelt piano sinds hij 5 jaar is en studeert momenteel piano aan
het conservatorium van Leuven. Hij haalde reeds mooie prijzen op diverse
wedstrijden en binnenkort wordt hij het “jonge muzikale talent” op het concert
van Arte Amanti in Denderleeuw.
Tom speelt voor ons klassieke en “lichtere” werken

Klik hier om deel te nemen aan Toast Literair
Je kan nu reeds klikken op de link om na te gaan of je de verbinding tot stand kan brengen.
Lukt het niet, stuur dan een berichtje naar info@davidsfondsdenderleeuw.be
en we contacteren je om je de nodige technische bijstand te verlenen.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

Pajottenland-wandeling
Zondag 7 februari 2021
De geplande wandeling met gids in de “Diepe wegen” tussen
Ninove en Denderhoutem stellen we nog even uit.
We hernemen echter onze knooppuntenwandeling tussen Neigem,
Lieferinge en Denderwindeke. Dit is een wandeling met aan de
“rechterzijde” van de steenweg tussen Ninove en Halle. We laten
het Neigembos, dat de meesten onder jullie al voldoende kennen,
dus links liggen maar we hebben tijdens onze wandeling vrijwel
continu mooie uitzichten op het bos.

We maken er opnieuw gebruik van het knooppuntennetwerk en bieden wandelingen aan van 6 tot
14 km.
Iedereen rijdt met eigen vervoer naar het vertrekpunt op het plein van de Brusselseheerweg in
Neigem (ter hoogte van de kerk rechtsaf en na 100 meter links). Daar wachten wij je op en sturen je
op pad met een kaartje van de knooppunten en een aanbeveling voor een route met gepaste lengte
en moeilijkheidsgraad. Onderweg kom je dan af en toe een groepje andere wandelaars tegen,
waarmee je op veilige afstand een babbeltje kan slaan.
Je kan vertrekken tussen 13.30 uur en 14.00 uur.
Op onze website vind je meer info en enkele foto’s van deze wandeling.

Corona-veiligheidsmaatregelen voor de wandeling
•

Meld je op voorhand aan via e-mail of telefoon (053/66 10 43)

•

Het vertrek wordt gespreid, zodat we een grote samenscholing vermijden.

•

We wandelen in groepjes van maximaal 4 personen.

•

Het gezellige drankje achteraf stellen we uit tot een volgende keer, maar zoals vorige wandeling
zorgen we wel voor een versnapering onderweg.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

Leesgroep
De volgende bijeenkomst van onze leesgroep is gepland op vrijdag 19 februari.
Op het programma staat “De avond is ongemak” van Marieke Lucas Rijneveld.
‘De avond is ongemak’ van Marieke Lucas Rijneveld is het schrijnende verhaal
van een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een
kind. Door de ogen van Jas, die zich ophoudt in het niemandsland tussen
kindertijd en volwassenheid, zien we hoe de familieleden elk op hun eigen manier
omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn volledig verlamd door verdriet en
zien niet hoe Jas en haar zusje Hanna en haar broer Obbe ondertussen langzaam
ontsporen. Het is een verbluffend romandebuut dat is doortrokken van
seksualiteit, geloof en de smerigheid van het bestaan. Marieke Lucas Rijneveld
geldt als een van de grootste talenten van de Nederlandse letteren.
(bron : www.langzullenwelezen.be )

Exemplaren van het boek zijn te verkrijgen in de bib van Denderleeuw. Stuur ons een mail als je een bericht
wil krijgen dat het boek beschikbaar is.
We hopen dat we op 19 februari opnieuw kunnen samenkomen in de bib van Denderleeuw, maar dat zullen
we jullie later nog bevestigen.

Nog enkele korte berichtjes :
•

In het Hoekje van Rudy kan je alweer een nieuwe leestip en het gedicht van de maand januari
vinden.

•

Onze laddercompetitie Scrabble is aan zijn derde ronde toe. Heb je interesse om mee te doen, stuur
een berichtje naar scrabble@davidsfondsdenderleeuw.be.

•

De prijs voor de “leukste” inzending tijdens onze kaas- en wijnavond ging naar onderstaande foto’s
met als onderschrift “Opdracht volbracht” en “Jong geleerd is oud gedaan”.

Met vriendelijke groeten van het bestuur !
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

