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Beste Davidsfondser, 

 

Vorig jaar beloofden we om ieder jaar uit te pakken met een ‘speciale 

aanbieding’ en dit om in de stemming te komen voor ons 100-jarig 

bestaan, dat er stilaan zit aan te komen.  De speciale aanbieding van vorig 

jaar (één gratis deelname voor het ledenfeest) resulteerde in een ledenfeest 

met een (bijna) recordopkomst. Onze aanbieding van dit jaar blijft nog 

even een verrassing, maar we kunnen nu toch al aankondigen dat deze 

keer alle leden er mee zullen van profiteren.  

 

Er wordt intussen hard gewerkt aan het programma van volgend jaar, dat we in een volgende 

uitnodiging zullen voorstellen. We hebben er met “Koning Voetbal” een eerste klasse concurrent 

bijgekregen. En ja, aangezien sommige cultuurliefhebbers ook wel eens naar voetbal gaan kijken, 

zorgen we er alvast voor dat wij (in de mate van het mogelijke) 

geen activiteiten plannen tijdens de thuismatchen. Wat denkt u 

trouwens van volgend citaat, geplukt uit een interview van een 

hooggeplaatst ordehandhaver met Het Laatste Nieuws ? 

 

Even terug naar onze eerstkomende activiteiten toch … 

 

• U kan nog steeds inschrijven voor onze Ardennenwandeling op zaterdag 29 september. We 

trekken nog maar eens naar één van de weinig bekende uithoeken van België voor een stevige 

wandeling in  Viroinval. Inschrijven kan telefonisch op nummer 053/66.10.43.  

 

• Voor onze eerste literaire avond, gepland op vrijdag 26 oktober is de keuze gevallen op ‘De 

veilingmeester’ van Walter van den Broeck.  

  

In opdracht van Gina Montagu moet de jonge veilingmeester 

Bo Van Dorselaer een Jugendstil-interieur veilen. Bij het 

inventariseren van de inboedel wordt Bo tot over zijn oren 

verliefd op zijn bloedmooie opdrachtgeefster. Dan treft hij in 

een nis een kast aan, met nagenoeg driehonderd exemplaren 

van het boek De troonopvolgster van de onbekende 

schrijfster Marthe Devroey. Deze uitgave in gelimiteerde 

oplage bevat een bevreemdend colofon, dat zijn 

nieuwsgierigheid wekt. Hij gaat op zoek naar de ontbrekende 

exemplaren, maar stuit algauw op een mysterieuze 

concurrent die de prijs telkens opdrijft tot astronomische 

hoogten. 

 

We kunnen ons vergissen, maar zien we hierin geen raakpunten met ‘Schaduw van de Wind’, het 

meesterwerk van Carlos Ruiz Zafon ?  Alvast stof voor discussie ! 

U kan het boek bestellen op tel.nr. 053/66.10.43 (kostprijs : 19 €).   

 

• Herinnering voor de wie meegaat naar West Side Story op 31 augustus : de bus vertrekt om 19.30 

uur op de parking van het Station aan de Kouterbaan. 

• Bespreking van de zoektocht op donderdag 27 september om 20.30 uur in ‘De Vrede’ 

  

        Met vriendelijke groeten van het bestuur 

“ Een bus voetbalsupporters is niet 

te vergelijken met een bus leden 

van het Davidsfonds” 


