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Beste Davidsfondser,

Onze bestuursleden hebben de hernieuwing van het lidmaatschap op een
bijzonder aangename manier kunnen aanvatten. Het aanbieden van een
fles Crémant de Bourgogne leverde al heel wat positieve reacties op.

Waarom we dat doen ?
Gewoon als bedanking voor onze leden. Of ze nu al 50 jaar lid zijn of
pas vorig jaar lid zijn geworden, maakt voor ons geen verschil. Iedereen
draagt op zijn manier bij aan de werking van onze afdeling, waarvoor
onze hartelijke dank.
En natuurlijk, een beetje publiciteit is mooi meegenomen. We kunnen hiermee misschien wel enkele
nieuwe leden aantrekken. Ook voor hen hebben we nog wat flessen liggen.
U kan ons helpen door uw fles Crémant samen met vrienden te kraken …

Vlaanderen quizt!
Reis naar je roots in 80 vragen
Quiz jij ook vanuit je luie zetel mee met ‘De Pappenheimers’, ‘De Canvascrack’ of ‘De Thuisploeg’? Meet jij
graag jouw kennis met familie of vrienden? Is ‘Trivial Pursuit’ één van jouw favoriete gezelschapsspelen?
Dan is ‘Vlaanderen quizt!’ zeker iets voor jou! Geen aartsmoeilijke vragen, maar een gezellige quiz waarin je
je eigen ‘roots’ kan herkennen (of ontdekken). Niet alleen over cultuur, politiek en geschiedenis, maar ook
over alledaagse dingen. Op de website van Vlaanderen quizt (te bereiken via onze website) kan u alvast
deelnemen aan een kleine test.
Je kan op zaterdag 20 oktober quizzen op maar liefst 77 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. In Denderleeuw
gaat de quiz door in het IKSO, Middenstraat 10. Deelnemen kan in ploegen van vier personen. Iedereen
krijgt op het einde van de avond al zeker de Roetskalender 2008 mee naar huis (handelswaarde € 10,95). De
drie beste plaatselijke ploegen ontvangen daarbovenop nog andere mooie prijzen. En de beste ploeg mag naar
de nationale finale in Brussel op vrijdagavond 23 november.
Inschrijven kan door te bellen naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) en het juiste bedrag
over te schrijven op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Inschrijven kan tot en
met 5 oktober. Deelnemen aan de quiz kost € 20 per ploeg. Ploegen waarvan minstens één persoon lid is van
Davidsfonds of van Knack Club, betalen slechts € 16 per ploeg.

Nog enkele korte berichten
•

Inschrijven voor onze Ardennenwandeling op zaterdag 29 september kan nog tot 23
september (bel 053/66.10.43).

•

Op donderdag 27 september om 20.30 uur bespreken we de zoektocht in ‘De Vrede’.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

Communicatie naar onze leden is vooral gebaseerd op de ‘papieren’ uitnodiging en dat blijft ook zo.
We willen echter de moderne middelen niet ongebruikt laten.
Onze website werd onlangs nog eens bijgewerkt na een lange periode van inactiviteit. Het is een
werk van lange adem, maar het eerste resultaat valt toch al te bezichtigen op

www.dfdenderleeuw.be
Op de thuispagina staan de actuele berichten. Verder vindt u er al onze uitnodigingen in PDF
formaat, de lijst van bestuursleden, de kalender van onze leeskring en een lijstje met het beste van
onze voorbije activiteiten.
Doe ons een plezier en ga eens een kijkje nemen J

Uitnodigingen worden ook verspreid via e-mail. Het bijhouden van de juiste e-mail-adressen is
echter een lastige job. Regelmatig krijgen wij berichtjes van niet meer bestaande adressen.
Graag doen we dan ook nog eens een oproep om uw e-mail adres door te sturen, vooral als u
momenteel nog geen berichten van ons ontvangt. Stuur gewoon een berichtje naar

info@dfdenderleeuw.be
Wie bomen (of de benen van onze bestuursleden) wil sparen, kan eventueel een berichtje toevoegen
dat een papieren uitnodiging overbodig is J

