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VOORJAARSBIJEENKOMST
De voorjaarsbijeenkomst van het Louis Paul Boon
Genootschap is op vrijdag 4 mei in Sint- Niklaas
en wordt georganiseerd in samenwerking met de
Culturele Centrale Boontje aldaar in de “Salons”
gelegen aan de Stationsstraat 85.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Op 4 mei om 20.00 u. vindt in zeer veel plaatsen
in Nederland de jaarlijkse Dodenherdenking
plaats ter gedachtenis van hen die sneuvelden of
omkwamen door vervolging door de bezetter in
W.O.II.
Om die reden sluiten de deuren van de zaal van
vijf vóór tot vijf na acht om de stilte in acht te
kunnen nemen voor de doden. Veel Nederlanders
hechten aan dit moment. Daarna begint het
programma. Dat ziet er als volgt uit:
Culturele Centrale Boontje/Linx+ en het
Louis Paul Boon Genootschap
presenteren de uitgave van de

Boontjes 1971
samengesteld en bezorgd door Jos Muijres van de
Radboud Universiteit te Nijmegen.
Presentatie van de avond is in handen van
Marcella Piessens. Onder leiding van de beide
voorzitters Lucien Bats (CC Boontje) en Luckas
Vander Taelen (Boon Genootschap) vindt een
gesprek plaats over wat er gaande was in het
leven van en in de wereld rond Louis Paul Boon
in 1971.
Jo Boon zal als vanouds daarbij betrokken
worden, maar naast hem hopen we nog twee
andere prominente gasten aan u te kunnen
voorstellen.
Tot slot worden de eerste exemplaren overhandigd van het boek en in de daarop volgende
pauze kunnen de leden van het Genootschap hun
exemplaar bekomen.

Na de pauze:

spreker en eregast
Tom Lanoye
Aansluitend is er natuurlijk een gezellige borrel.
CC Boontje stelt het zeer op prijs als u uw komst
laat weten. Schrijf gerrit.vanpuyvelde@telenet.be
of bel 0032 (0)3-777.55.40.
We zien uit naar de presentatie van de Boontjes
1971 op de prachtige locatie van de Salons in het
centrum van Sint-Niklaas.
Wij zijn de Cuturele Centrale Boontje bijzonder
dankbaar voor de organisatie hiervan en natuurlijk zien we allemaal uit naar eregast en spreker
van formaat: Tom Lanoye!
De bundel Boontjes 1971 zal zoals gezegd deze
avond beschikbaar zijn voor al onze leden. Nietleden kunnen het boek aanschaffen of, nog beter:
meteen lid worden van het Genootschap en zich
zo verzekeren van de volgende delen in deze
reeks!

BoonBerichten

De onregelmatig verschijnende BoonBerichten worden
uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Bestuur:

Luckas Vander Taelen (voorzitter), Wim Dijkstra en Luc Geeroms
(ondervoorzitters), André Dumont en John Jacobs (secretarissen),
Freddy Van Hollebeke (penningmeester), Erik van Veen (website
en BoonBerichten) en Gert Jan de Bruijn
Jacquy De Pauw en Erna De Ridder: aankomend bestuursleden
Jo Boon is adviseur van het bestuur

Secretariaat België:

John Jacobs, Martelarenstraat 143, 1800 Peutie
02 2512291 – jpgjacobs@skynet.be

Secretariaat Nederland:

André Dumont, Groenestraat 114, 6531 HT Nijmegen
06 30014253 / 024 3565019 – mail@lpboon.net

Bankrekening België: BE36068200494781 t.n.v. L.P.Boon
Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.
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