met de steun van

Leesgroep over het boek
‘ONGEBROKEN’ van Martine Nijsters
op 8, 15, 22 en 29 maart 2018
Onze afdeling had dit jaar de intentie om te starten met een leesgroep. We steken van
wal in een samenwerking met het Davidsfonds Brugge en zullen samen het in juni 2017
verschenen boek ‘Ongebroken’ van Martine Nijsters lezen.
‘Ongebroken’ is een biografische roman en verhaalt de
aangrijpende levenskroniek van een sterke vrouw, Marie,
grootmoeder van de auteur.
In ‘Ongebroken’ neemt Martine je mee naar de tijd van haar
grootmoeder, laat je kennis maken met haar geliefden, en
naar het Brugge (vooral Sint-Andries) van de eerste helft
van de 20ste eeuw, waarbij vooral de gebeurtenissen in de 2de
Wereldoorlog aan bod komen. Je voelt mee met de geest van
toen en huilt en huivert evenveel met de grillen van het
noodlot. En net als zij, lach je en heb je lief.
Martine Nijsters is geboren in 1952 in Brugge en kreeg
het vertellen met de paplepel mee. Ze groeide op bij haar
grootmoeder in Sint-Andries, die van vertellen hield en de
sprookjes afwisselde met de ‘petites histoires’ uit haar leven en van wie haar lief waren.
Martine wil die verteltraditie voortzetten en de verhalen doorgeven. Schrijven zit haar
evenzeer in het bloed.

Wanneer? Waar? de leesgroep komt samen op de donderdagnamiddagen 8, 15,
22 en 29 maart 2018, van 14 tot 16 uur, in het zaaltje van
restaurant Sint-Joris op de Markt 29, Brugge, o.l.v. Antoon
Lowyck en met ons bestuurslid Geert Tuerlinckx. De auteur zal op
de laatste sessie aanwezig zijn!
Deelnameprijs:

€ 22 voor de vier sessies samen (telkens twee consumpties
inbegrepen). Wilt u het boek via ons aankopen, dan betaal je
slechts € 14 (winkelprijs: € 19,95).

Inschrijven:

uiterlijk tot donderdag 15 februari door overschrijving op de
rekening BE95 7381 2619 0958 van het Davidsfonds SintMichiels & Sint-Andries met vermelding
ofwel € 36 voor leesgroep + boek: ‘leesgroep+boek’
ofwel € 22 enkel leesgroep: ‘leesgroep’

Info:

Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

www.df8200.be
www.davidsfonds.be
davidsfonds.sm.sa@gmail.com
IBAN BE95 7381 2619 0958

