Woord

december 2014

Op zo'n 200 plekken in Vlaanderen kan je
die zondag terecht voor een uitdagende,
grappige, ontroerende, speelse ... literaire
activiteit in combinatie met een ontbijt, een
brunch of een aperitief.

Een
bijzondere
voormiddag
voor
cultuurgenieters die vorig jaar ongeveer
12.000
deelnemers
in
Vlaanderen
bijeenbracht.

In 2015 wordt het Davidsfonds 140 jaar.
Toast Literair mag dan weer vijf kaarsjes
uitblazen, een eerste lustrum voor een
evenement dat ook in Herentals veel volk
aan tafel brengt.
Bij ons kan je die voormiddag genieten van een feestelijke brunch en ook van
 Een causerie met Hilda Vleugels.
Geboren en getogen in Herentals klom Hilda via het amateurtoneel op relatief late leeftijd in de
pen. Ze ontpopte zich tot auteur van komedies waarin ook leuke rollen voor dames waren
weggelegd. Haar eerste stuk behaalde in 1993 al meteen een prijs. Ondertussen hebben zowat
400 Vlaamse toneelgezelschappen een komedie van haar hand opgevoerd. Zelf was ze ook
even te zien in “De Benidorm Bastards”.
Hilda leest voor uit eigen werk en haalt herinneringen op aan haar vader die als Vader Kapoen
met zijn poppenkast en zijn sprekende pop Toontje door heel het Vlaamse land rondtoerde.


Er wordt voorgedragen uit het werk van dichter en essayist Karel Elebaers.
Deze priester-leraar gaf lange tijd les aan het Sint-Jozefscollege van Herentals en was
gedurende WOI legeraalmoezenier. Hij schreef daarover beklijvende impressies.



Voor de muzikale noot zorgen we zelf. Onder leiding en begeleiding van Dirk De Vos zingen
we een aantal liederen uit WOI . We zorgen voor een zangbundel.



We sluiten af met een korte prijsuitreiking van de Junior Journalist-wedstrijd. Deze werd dit
schooljaar in Herentals georganiseerd voor de hoogste graad lager onderwijs en de eerste
graad middelbaar onderwijs. Het thema was “sport”.

Wil je dit evenement bijwonen dan kan je inschrijven vóór vrijdag 16 januari bij één van de
onderstaande bestuursleden. De inschrijving is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op de
rekening van Davidsfonds Herentals (zie voetnoot) met vermelding : toast literair: x personen.
Kostprijs: 23 € ; DF cultuurkaart (leden) en vrijetijdspas: 21 €.
Wij hopen je te kunnen verwelkomen.
Het bestuur.
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