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Programma week van 22  tem 28 juni 2020 

Maandag 22 juni  Sanne leest uit Werk van Josse de Pauw, uitgeverij Houtekiet 

We lezen nog eens uit ‘Werk’ van Josse De Puw, maar in een heel andere sfeer, wat de 

varieteit in dit boek typeert. ‘Allicante’ over hoe een stom ongeval je leven plots een 

hele andere wending geeft. En hoe een foto, een beeld , een voorwerp, alles weer kan 

wakker schudden. Een aangrijpend verhaal.  

Dinsdag 23 juni  Sanne leest voor uit de ring van Minos , Maria Jaques, uitgeverij 

Davidsfonds 

Als Britta Martens op een dag de ring terugvindt komen alle herinneringen terug. We 

dwalen mee in haar gedachten naar die reis , naar Kreta, waar het begon…een 

mysterieus fragment 

Woensdag 24 juni  Sanne leest voor uit Passe Vite, Paul de Moor, uitgeverij Lannoo 

Vandaag gaan we op museumbezoek met het boekje ‘Passe Vite’. Vol liefde brengt 

Paul de Moor ons een ode aan oude voorwerpen, die we herkennen uit ‘onzen tijd’ . 

We genieten samen van de lyrische beschrijvingen van deze voorwerpen, die het 

eeuwig dagelijks leven beschoren waren, tot ze in dit boek vanonder de stofjas kropen 

en zich de toekomst inpraatten.  

Donderdag 25 juni  Sanne leest voor uit dood van een soldaat, Johanna Spaey, uitg. 

Manteau 

De oorlog had overal de rot in gestoken. We waren allemaal iemands 

slachtoffergeworden. Allemaal iemands moordenaar. In dit boek verweeft Johanna 

Spaey de hardheid van de eerste wereldoorlog met strakke dialogen , erotiek en 

humor. We lezen een fragment.  

Vrijdag 26 juni  Sanne leest voor uit ‘doodgeboren’ van Jan Bleyen.  
 

‘Geboorte en dood zijn de twee uitersten waartussen wij tijd krijgen om zin en 
betekenis te creëren. Als die twee versmelten in een doodgeboren kind, krijgen we die 
kans niet. Jan Bleyen toont hoe mensen daarmee omgaan. Het mooiste boek over het 
pijnlijkste onderwerp.’– Paul Verhaeghe, Wij luisteren mee met Jan Bleyen, naar hoe 
het omgaan met doodgeboren kindjes in een halve eeuw ingrijpend veranderde.  
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Zaterdag 27 juni  Sanne leest uit ‘De bourgondiërs’2/2, Bart Van Loo, uitgeverij  De bezige 

bij 

Met deze bestseller duiken we de geschiedenis in van de vroege Nederlandse 

eenwording. Over veldslagen en kastelen , schizofrene koningen, doortastende 

hertogen en geniale kunstenaars. We lezen een stukje uit dit wervelend verhaal van 

brandstapels en banketten, pest en steekspelen. Net genoeg om de sfeer van het boek 

mee te krijgen, geschreven door Bart van Loo, schrijver en conferencier.    

 Zondag 28 juni  Sanne leest voor uit Reiskoorts, Diane Broeckhoven, Uitgeverij The house 
of books 
 

Alice wil op reis, haar herinneringen achterna, weg uit de gevangenis die haar huis is 
geworden. Maar ze is oud en uitgeblust na de dood van haar man en haar stapjes in 
de wereld liggen steeds dichter bij huis. Soms komt ze zelfs dagenlang de deur niet 
meer uit en reist ze alleen nog in haar gedachten.   

 

 


