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Beste Davidsfondsers,
Bovenaan deze uitnodiging kan u het mee volgen. Wij starten ons 95ste werkjaar. Het eeuwfeest
komt in zicht. Wij kunnen en willen echter niet zolang wachten om het feest te laten beginnen. Wij
nemen ons dan ook voor om ieder jaar uit te pakken met een ‘speciale aanbieding’ in het kader van
ons 100-jarig bestaan.

Dit jaar bieden wij elk van onze leden
één gratis deelname aan voor ons ledenfeest.
Een cadeau van zomaar 15 Euro.
Bent u nog nooit naar ons ledenfeest geweest ? Alvast een reden om er dit jaar wel eens bij te zijn,
temeer daar onze traditionele ‘kaas- en wijnavond’ dit jaar volledig in het teken van Bourgogne (en
uiteraard zijn wijnen) zal staan. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Ook enkele andere hoogtepunten van ons werkjaar liggen nu reeds vast :
• Het nieuwjaarsconcert op zaterdag 27 januari 2007.
• De meerdaagse reis naar Bourgogne van 28 april tot 1 mei 2007.
Daarnaast bieden we u uiteraard nog heel wat andere activiteiten aan : wandelingen, bezoeken aan
tentoonstellingen, een fietstocht, literaire avonden, …

z

Hernieuwing van het lidmaatschap
Uw bestuurslid komt binnenkort weer langs met de cataloog voor de lidmaatschapshernieuwing. Wij
danken u bij voorbaat voor een vlotte afhandeling.

z

Zomerzoektocht in Halle en omgeving
Op donderdag 28 september komen we om 20.30 uur bij elkaar om de zoektocht te bespreken. Op
het eerste zicht lijkt alles voor de hand te liggen, maar wij vonden alvast enkele addertjes onder het
gras !
Wij hebben nog een deelnemingsformulier beschikbaar voor wie nog interesse mocht hebben. Bel
053/66.10.43.

z

‘Madame Butterfly’ in het kasteel van Ooidonk op zaterdag 9 september
Ook voor deze opera van Giacomo Puccini, die in openlucht gespeeld wordt op de binnenkoer van
het kasteel van Ooidonk, zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Bel 053/66.10.43.
Voor wie al ingeschreven is, herhalen we nog eens dat de bus om 18.00 uur vertrekt op het Dorp te
Denderleeuw.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

