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Beste Davidsfondsleden, vrienden, 

 

Covid blijft ons achtervolgen. Met spijt in het hart hebben we beslist om ook dit jaar geen klassieke kaas- en 

wijnavond/middag te organiseren. Met de stijgende coronacijfers willen we geen onnodige risico’s nemen. 

Deze keer ook geen take-away.  Ons ledenfeest is immers in de eerste plaats een gezellig samenzijn.  

 

Maar om een lange traditie niet volledig verloren te laten gaan, hebben we nog wel een mooi alternatief 
uitgewerkt, waarbij wij voor het belangrijkste ingrediënt zorgen 

 

Organiseer zelf uw 

Kaas- en wijnfeestje 
op zaterdag 27 of zondag 28 november 

 

Nodig enkele vrienden uit.  

Je kan zelf kiezen welk moment hiervoor het beste past.  

Wij leveren, in samenwerking met Proxy Delhaize,  

een mooi kaasassortiment en garnituur voor 2, 4 of 8 personen. 

In Denderleeuw leveren we het pakket aan huis op zaterdag 27 november tussen 14 en 17 uur.  

Bestellingen buiten Denderleeuw kunnen afgehaald worden bij een van de bestuursleden. 

Zorg zelf voor brood en wijn  

en maak er een gezellige middag of avond van ! 

 

Het kaasassortiment bestaat uit 6 kazen voor 2 personen, 8 kazen 

voor 4 personen en 10 kazen voor 8 personen, telkens 250 gram 

per persoon. Als garnituur zorgen we voor wat gedroogd fruit, 

nootjes en druiven. We leveren de kazen individueel verpakt, zodat 

ze zeker nog enkele dagen in de koelkast bewaard kunnen worden. 

De prijs bedraagt 18 EUR voor 2 personen, 32 EUR voor 4 personen 

en 60 EUR voor 8 personen. 

 

Je kan je bestelling doorgeven via mail aan info@davidsfondsdenderleeuw.be, ten laatste op maandag 22 

november, en betalen op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. 
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Leesgroep 
op vrijdag 17 december 

 

Op de volgende bijeenkomst van onze leesgroep bespreken we “Al het 
blauw” van  Peter Terrin, een indringende roman over de zoektocht naar 
identiteit. 
 

Simon is negentien wanneer hij midden in een college wegloopt en stopt 
met zijn studie. Hij is zoekende, weet zich niet te verhouden tot het dorp 

en het eenvoudige milieu waarin hij is opgegroeid. Samen met zijn 
boezemvriend Marc slijt hij vele uren in Azzurra, het café van het 
zwembad in het nabije provinciestadje. Omgeven door de blauwe 

schittering van het nachtelijk verlichte water ontstaat een passionele 
relatie tussen Simon en Carla Binotto, de Italiaanse barvrouw, die 

twintig jaar ouder is. Er gaan geruchten over haar zware verleden en 
over John, haar onbehouwen echtgenoot. 

 
In hypnotiserend proza voert Peter Terrin de lezer mee naar de late jaren tachtig en naar Carla en Simon, die 
elk op een scharnierpunt van hun leven, voor onmogelijke keuzes staan. Al het blauw is een even 
indringende als fijnzinnige roman over vriendschap en liefde, en over de breekbare zoektocht naar een eigen 
identiteit. 
 

Exemplaren van het boek zijn te verkrijgen in de bib van Denderleeuw.  
 
De bespreking zal plaatshebben op vrijdag 17 december om 20 uur in de leeszaal van de bib. We doen deze 

keer beroep op een leesgroepbegeleider om ons te ondersteunen bij de bespreking.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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