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Beste Davidsfondsers, vrienden,  

Musical is een genre dat goed in de markt ligt. Onlangs konden we genieten van de voorstelling van 

“Singin’ in the Rain” aan het Donkmeer.  Vorige week werd aangekondigd dat ook Studio 100 met een 

nieuwe musical start. Na de succesvolle voorstellingen van 14-18,  40-45 en Daens, waar we telkens 

aanwezig waren, nodigen we jullie graag uit om mee te gaan naar  

 

Red Star Line  
 

Het verhaal speelt zich af in 1923. 

Miljoenen mensen maken de oversteek van Europa naar de 

VS. In de zoektocht naar een beter leven. 

Jan en Marie vormen een gelukkig koppel. Maar het 

boerenleven oogt weinig rooskleurig, want de kleinere 

landbouwbedrijven moeten het afleggen tegen de 

opkomende automatisering die alleen herenboeren zich 

kunnen veroorloven. 

Als Jan de kans krijgt om in Amerika als ingenieur aan de 

slag te gaan, gaat hij op het aanbod in. Marie zal hem later 

achterna reizen. 

 

De musical wordt gespeeld in het pop-up theater in Puurs, waar de combinatie van rijdende tribunes, 

indrukwekkende decors en een sterke cast zorgen voor een onvergetelijke musicalbeleving.  

We hebben plaatsen gereserveerd voor de voorstelling van zondag 2 april om 19.30 uur.  De prijs voor 

de tickets en het vervoer bedraagt 82 EUR voor plaatsen van categorie 2 en 90 EUR voor plaatsen van 

categorie 1.  

Inschrijven kan via mail of telefonisch (0477 688 760). Het aantal plaatsen per categorie is beperkt. 

Wie eerst inschrijft kan kiezen. Na bevestiging van je inschrijving sturen wij je een e-mail met de 

instructies voor de betaling.  

De vertrekplaats en het vertrekuur zullen later meegedeeld worden aan de deelnemers.  

Ben je op zondag 2 april niet vrij, dan kan je ook inschrijven voor de voorstelling van zondag 16 april 

om 15.00 uur, waarvoor de afdeling van Femma Dorp een bus inlegt.  

 

 

Met vriendelijke groeten van het bestuur 
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Leesgroep 
 op vrijdag 28 oktober om 20 uur 

Al ruim 30 jaar komt onze leesgroep 3 à 4 keer per jaar samen voor de bespreking van een boek.  Dit jaar 

gaan we van start met het boek  

“Erfgoed” van Miguel Bonnefoy 

Dit boek werd ook al aangeprezen in “Het hoekje van Rudy” op onze website, waaruit we volgende 

citeren :  

 

Aan het einde van de negentiende eeuw emigreert een wijnboer vanuit de Elzas naar 

Santiago de Chile met in zijn zak het stekje van een druif. 

In de schaduw van de Andes bouwt hij een nieuw bestaan op. Zijn huis aan de Calle 

Santo Domingo zal de volgende vier generaties van de Lonsonier-familie onderdak en 

bescherming bieden. 

Ze vergeten hun Franse wortels echter nooit. Drie zoons vertrekken tijdens de Grote 

Oorlog naar Noord-Frankrijk, maar alleen de oudste, Lazare, keert terug uit de 

loopgraven. 

Lazare trouwt met Thérèse, die in de tuinen van het huis aan de Calle Santo Domingo 

de meest befaamde volière in de Andes laat bouwen. 

Hun dochter Margot treedt in de voetsporen van haar vader door in de Tweede 

Wereldoorlog als vliegenier in Frankrijk mee te vechten. Terug in Chili wordt Margot 

na een affaire zwanger. 

Haar zoon Ilario Da wordt gevangengenomen en gemarteld tijdens de dictatuur van 

Pinochet, en Margot besluit dat het tijd is om Santiago te verlaten. Na al die jaren 

komen de Lonsoniers terug in Frankrijk, met als enige erfenis het verhaal over het 

bestaan van een mysterieuze oom. 

 

De veelgeprezen en uiterst talentvolle Franse auteur Miguel Bonnefoy verhaalt in de uitbundige 

familievertelling Erfgoed over vier generaties Franse immigranten in Chili wier levens stuk voor stuk 

geraakt worden door de grote historische gebeurtenissen van de twintigste eeuw. Met Erfgoed treedt 

Miguel Bonnefoy in de voetsporen van de grootste schrijvers uit Zuid-Amerika. 

Een verhaal dat een diepe indruk op mij heeft achtergelaten. Een wijnboer uit de Elzas die zijn wijngaard 

ziet verloren gaan onder invloed van de druifluis. Met heel zijn gave en goed vertrekt hij met de boot naar 

Amerika, maar strandt onderweg in Valparaiso. Daar bouwt hij zijn verdere toekomst uit. Het verhaal van 

vier generaties Lonsonier. Immigranten met Franse roots die er hun weg zoeken met vallen en opstaan. 

Het is een geschiedenis prachtig beschreven in al zijn gruwelijkheid. 

Een verhaal dat moest verteld worden. De auteur won heel terecht veel literaire prijzen met dit 

aangrijpend boek dat je na het lezen moet laten bezinken. 

Prachtige literatuur! 

 

Exemplaren van het boek zijn te verkrijgen in de Bib van Denderleeuw of bij Rudy Blom.  

De leesgroep komt samen in de leeszaal van de bibliotheek van Denderleeuw.  
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