Boon Berichten
Nieuwsbrief van het Louis Paul Boon Genootschap
nummer 170, december 2021
Ledenbijeenkomst

ZATERDAG 11 DECEMBER

Vol enthousiasme kondigden we in het vorige Boonbericht onze eindejaarsbijeenkomst van 11 december
aan. We gingen er toen nog van uit dat het door kon
gaan, maar gezien de huidige gezondheidsomstandigheden hebben we besloten de bijeenkomst uit te
stellen tot het komende voorjaar.

Dat kan als altijd naar het algemene e-mailadres
mail@lpboon.net of naar webmaster@lpboon.net.
We hopen van Jan Louies weer nieuwe bijdragen te
ontvangen over de taal van Boon in de rubriek ’t is
maar een woord. Daarnaast worden enkele rubrieken
voortgezet, zoals Blijf binnen met Boon met kijkluister- en leestips die vorig jaar werd gestart toen er
niet of nauwelijk activiteiten georganiseerd konden
worden. Helaas lijkt deze situatie nog langer te gaan
voortduren…
Kijk intussen ook op onze nieuwe website! Zoals we al
schreven in het vorige Boonbericht zijn we blij met
een nieuwe vormgeving en meer flexibiliteit om
onderdelen aan de website toe te voegen. Er wordt de
komende tijd gewerkt aan de inhoud en uitbreiding.

Veel mensen aarzelden om te komen vanwege corona.
Dit is volkomen begrijpelijk, gezien momenteel in
Vlaanderen heel hoge cijfers van besmetting genoteerd worden en al heel wat manifestaties zijn afgelast, waaronder ook in Aalst.
Bovendien mogen er met de huidige coronaregels
maximaal zes personen aan een tafel plaatsnemen,
hetgeen niet erg gezellig zou zijn bij de gezamenlijke
maaltijd.

www.lpboon.net

Degenen die al betaalden voor de maaltijd zullen het
bedrag teruggestort krijgen op hun rekening.
De leden die hun lidmaatschap 2021 betaald hebben,
zullen binnenkort een exemplaar van de Boontjes
1973 per post ontvangen.
Onze hoop is nu dus gevestigd op een ledenbijeenkomst komend voorjaar. Hopelijk zien we elkaar dan
in ieder geval volgend jaar!
Intussen gaan we onverminderd door met de publicatie van berichten rond het werk van Louis Paul Boon
op onze website en in de Boonberichten.
Ons bestuurslid Erna De Ridder signaleert regelmatig
berichten omtrent Boon in de Vlaamse pers. Ook de
andere bestuursleden van ons genootschap voorzien
de redactie geregeld van nieuwsberichten.
Van onze leden ontvangen we af en toe bijdragen ter
publicatie in de Boonberichten en we moedigen dit
ten zeerste aan! Hebt u leeservaringen die u wilt delen
of heeft u iets geschreven over het werk van Boon,
stuur uw bijdrage dan gerust naar de redactie van de
Boonberichten!
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