Afdeling Denderleeuw
Jaargang 97 Oktober 2008
Meer info op www.dfdenderleeuw.be
Beste Davidsfondser,
We hadden geluk voor onze Ardennenwandeling : het regende maar één keer. Wel van ’s morgens tot
’s avonds. Onze oude slogan ‘Weer of geen weer, steeds in goed gezelschap’ doet het echter nog
steeds. De deelnemers waren unaniem : een wandeling om zeker nog eens over te doen.

Graag nodigen we u uit voor de tweede editie van

op

zaterdag 18 oktober

die we organiseren samen met IKSO en 11.11.11.
De opbrengst van de avond gaat naar 11.11.11.
Deelnemen kan met een ploeg van 4 personen. Deelname kost 16 EUR per ploeg (indien minstens 1
deelnemer lid is van het Davidsfonds, anders 20 EUR). Wie wil deelnemen, maar geen volledige ploeg
vindt, kan bij ons individueel inschrijven. Wij stellen dan de ploegen samen.
Wat valt er te winnen ?
• Iedere deelnemer ontvangt een gratis ‘Roetskalender’ (waarde 10,95 EUR)
• De eerste drie ploegen ontvangen een bijkomend boekenpakket
• De winnaar mag deelnemen aan de nationale finale op 15 november in de Concert Noble.
• Om het voor iedereen spannend te houden, ontvangen de 5e, de 10e en de 15e in de uitslag een
speciale prijs van de afdeling (combinatie van Wijn en Kaas)
• Maar vooral … een gezellige en spannende avond in aangenaam gezelschap.
Inschrijven kan tot 8 oktober, telefonisch op nr 053/66.10.43 van Frank De Saedeleer of via
info@dfdenderleeuw.be. Gelieve de namen van de deelnemers en de naam van de kwisploeg door te
geven. De inschrijvingsprijs dient gestort te worden op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw.
De kwis heeft plaats in de feestzaal van het IKSO en start om 20.15 u.
(zodat de voetbalfans de tijd hebben om na de match van Dender rustig de zaal te bereiken)

•

Bespreking van de zoektocht op donderdag 25 september om 20.30 uur in ‘De Vrede’

•

Onze eerste literaire avond heeft plaats op vrijdag 24 oktober om 20 uur in de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek. Op het programma staan 2 boekjes :
Aarde en As van Atiq Rahimi : een schrijnend verhaal uit de Afghaanse burgeroorlog
Zonder Bloed door Alessandra Baricco : puur over het nemen van wraak.
Iedereen van harte welkom.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

