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Beste Davidsfondser,
Binnenkort komen wij opnieuw bij u langs voor de hernieuwing van het lidmaatschap. Het lidmaatschap
van het Davidsfonds blijft verbonden met de keuze van minimum 2 boeken uit een ruim aanbod : niet
minder dan 261 titels, onderverdeeld in verschillende genres. Sommigen onder onze leden hebben het lastig
met deze keuze. Bij de énen is het omdat ze niet alles kunnen nemen waarvoor ze belangstelling hebben,
anderen vinden het aanbod nog te beperkt of niet meer ‘van deze tijd’. U kan natuurlijk ook kiezen voor een
vaste bijdrage zonder boeken, maar geef nu toe, als je er iets kan voor in de plaats krijgen, laat je dat toch
niet liggen.
Dit jaar zijn wij opnieuw present op de cultuurbeurs, waar de meeste van de boeken op onze stand ter
inzage liggen. Kom langs op onze stand en vergeet zeker uw keuzeformulier niet. Er worden niet minder
dan 5 deelnames aan ons ledenfeest (waarde 13 EUR) verloot onder diegenen die op de cultuurbeurs hun
lidmaatschap vernieuwen of het tevoren bij hun bestuurslid binnenbrengen. Bij andere loterijen kan u
misschien iets meer winnen, de kans om te winnen is hier alvast een stuk groter.
De cultuurbeurs heeft plaats in het Koninklijk Atheneum te Denderleeuw (Kouterbaan) op
zaterdag 25 september en zondag 26 september, telkens van 11 – 18 uur.
Wij hopen van harte dat u ons wil blijven steunen en uw lidmaatschap hernieuwt.
•
•
•

Op 11 september gaan we wandelen in ‘De Westhoek’. Wie nog zin mocht hebben om mee te gaan,
er zijn nog een paar plaatsen vrij op de bus. Bel 053/66.10.43.
Op 16 september komen we om 20.30 uur samen in ‘De Vrede’ voor de bespreking van de zoektocht.
We danken alle vrijwilligers van de speelpleinwerking voor hun dagelijkse inzet, een week lang.
Omwille van het minder goede weer was de opkomst van de kinderen kleiner dan vorig jaar. Toch
noteerden we één dag 100 kinderen en een paar dagen circa 50 kinderen.

Op amper 40 km van hier bevindt zich het weinig bekende pronkjuweel van het architecturaal en artistiek
patrimonium van Lessen, het Onze-Lieve-Vrouw-met-de-Roos hospitaal. Het werd gesticht in 1242,
heropgebouwd tussen de 16de en de 18de eeuw en onlangs grondig gerestaureerd. Het is nu een prachtig
museum dat in zijn 750-jarig bestaan talloze rijke collecties verzamelde, van koperwerk, tin, porselein,
schilderijen en meubels van grote waarde. Maar het allerorigineelste van dit juweel is zonder enige twijfel de
inrichting. De zalen zijn trouwens ingericht zoals de beroemde hospices van Beaune, die wel veel later
werden gebouwd. Het is werkelijk een waardige getuige van de kunst en de geneeskunde, ten
dienste van een hele streek, door de eeuwen heen.
We plannen een deskundig geleid bezoek op zondag 10 oktober. We vertrekken met
eigen vervoer op het Dorpsplein van Denderleeuw om 13.30 uur stipt. Het bezoek
start om 14.30 en duurt ongeveer drie uur, onderbroken door een
koffiepauze. De deelname in de kosten voor de toegang bedraagt
10 EUR per persoon. Als u meewil, gelieve dan te bellen naar
Robert Van Neck (tel.nr. 053/66.69.46 ) ten laatste op zaterdag 2
oktober en daarna het passende bedrag over te schrijven op rek.nr
434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
Vriendelijke groeten van uw bestuur.

