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Meer info op www.dfdenderleeuw.be
Beste Davidsfondser,
Komende zaterdag hebben we niet minder dan 21 ploegen voor ‘Vlaanderen Quizt’. Om nog deel te
nemen is het te laat, maar u mag uiteraard altijd een kijkje komen nemen. De quiz start om 20.15 uur
en heeft plaats in de Feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw.

Davidsfonds en cultuur : OK. Maar Davidsfonds en voetbal ?
Aangezien wij open van geest zijn, menen wij dat dit ook wel eens moet kunnen. Tenslotte is Voetbal
toch een Feest ? Wij zijn er zeker van dat vele van onze leden nog nooit naar een wedstrijd in eerste
klasse zijn gaan kijken. Dit is een ideale gelegenheid.
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een thuiswedstrijd van F.C.V. Dender op zaterdag
15 november om 20 uur. Dender kan een duwtje in de rug best gebruiken. Wij hopen dat u massaal
reageert, zodat we tijdens de wedstrijd onze stem kunnen laten horen.

F.C.V. Dender E.H. – K.V.K. Kortrijk
Zaterdag 15 november om 20 uur

Dankzij de medewerking van Dender, mogen wij voor deze wedstrijd zitplaatsen in de hoofdtribune
aan onze leden aanbieden tegen 5 Euro (normaal 2O Euro). Deze aanbieding is enkel geldig voor
Davidsfondsleden, maximum 4 per lid.
Kaarten kunnen besteld worden bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43) of
via mail (info@dfdenderleeuw.be). Het juiste bedrag dient overgeschreven te worden op rek.nr.
434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. De kaarten kunnen afgehaald worden of worden
overhandigd een half uur voor de match aan de ingang van het stadium.
Zet alvast volgende data in uw agenda :
•
•

Onze eerste literaire avond heeft plaats op vrijdag 24 oktober om 20 uur in de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek. Meer info op onze website : www.dfdenderleeuw.be
Het ledenfeest heeft plaats op vrijdag 5 december om 20 uur. Meer info volgt in onze
volgende uitnodiging.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

