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Maandag 29 juni Sanne leest voor uit de wondere historie van Judocus Vijd en het lam Gods , Karen 

Dierickx  

We duiken even mee in de archieven van het wereldberoemde kunstwerk  het ‘Lam gods’ 

van Jan en Hubert Van Eyck. We lezen een fragment uit het wonderlijke verhaal van Joos 

Vijd, opdrachtgever van het Lam Gods. Aan de hand van elementen op dit indrukwekkende 

schilderij wordt teruggeblikt op de jeugdjaren en het leven van de Beverde edelman Joos 

(Judocus)Vijd 

Dinsdag 30 juni  Sanne leest voor de geniale vriendin van Elena Ferrante 

We lezen een fragment uit de populaire Napolitaanse romanreeks over Lila en Elena. Twee 

vrouwen en hun levenslange vriendschap, die even sterk om liefde als om  rivaliteit draait. Ze 

groeiden samen op in een volkswijk in de jaren vijftig, een tijd waarin het ondenkbaar is dat 

meisjes hun tijd verspillen met leren. De intellegente Lilla moet van school om te gaan 

werken. Ze probeert aan haar milieu te ontsnappen, door jong te trouwen. Elena mag wél 

verder leren, maar beseft maar al te goed hoeveel slimmer Lila is. En mooier.   

Woensdag 1 juli Sanne leest uit De gruwelijke rijmen van Roald Dahl 

De onnavolgbare Roald Dahl schreef een heerlijk ouvre vol en richtte zich daarbij op jong en 

oud. Met dit boek zitten we ertussenin. Bekende sprookjes met een knipoog op rijm gezet 

door deze meester verteller.  Je denkt misschien: dit ken ik al, maar dat is heus niet het 

geval…. Heerlijke rijmverhalen vertaald door Huberte Vriesendorp.  

Donderdag 2 juli  Sanne leest voor  uit een kleine geschiedenis van alledaagse dingen van Harry 

Stalknecht 

Alles heeft een verhaal. Dat is waar dit boek over gaat. Alledaagse voorwerpen laten hun  

sporen na in de tijd. De soms onvermoede impact van het alledaagse op de mens en de 

wereld waarin hij leeft.We lezen enkele verhalen met een vrolijke blik op de vergeefsheid 

der dingen, heerlijk onderhoudend.  

Vrijdag 3 juli  Sanne leest voor uit Nobel Streven van Frits Van Oostrom 

We maken kennis met het Kartuis van Zelem, waar men Geestelijke rust zocht in stilte en   

gebed in de meest ascetische onder de kloosterorden. Een stukje uit het verhaal van Jan Van 

Brederode, wat was zijn inbreng in deze orde, die wel bij uitstek ‘zalig heim’ voor 

welgeborenen bleek te zijn 
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Zaterdag 4 juli Sanne leest uit Zondag dus, samengesteld doorhet lezerscollectief Wablieft en 

uitgegeven door uitgeverij ‘vrijdag’  

Uit deze bundel straffe verhalen  voor minder geoefende lezers, kozen we ‘de nacht met de 

mug en de snurkende man’ van Siska Goeminne, een van de acht kortverhalen die dit mooie 

boekje rijk is. Daarnaast vind je er ook poezie in. Een boek om alleen te lezen of samen, maar 

met sterke verhalen, omdat iedreeen er recht op heeft.  

 Zondag 5 juli Sanne leest een voor uit visje bij de thee van Annie MG Smidt 

Annie MG Smidt, wie kent haar niet? Deze heerlijke bundel vol verhalen en verhalende 

gedichten uit het collectief geheugen kon niet ontbreken in deze ‘Sanne leest’ reeks.  We 

lezen enkele superbekende stukjes 

 

 

 


