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Beste Davidsfondsers, 

 

Op vrijdag 4 december van 18.00 tot 20.00 uur  
nodigen wij u uit op een 

    

DDDDegustatieegustatieegustatieegustatie van Bourgognewijnen van Bourgognewijnen van Bourgognewijnen van Bourgognewijnen    

    

Twee jaar geleden, tijdens onze reis naar Bourgogne, brachten we een bezoek aan het domein 

GAEC des Vignerons Guy FONTAINE & Jacky VION te Remigny (een twaalftal kilometer ten 

zuiden van Beaune). Deze twee zwagers bewerken 19 hectare wijngaarden met respect voor de 

natuur. De opbrengsten zijn klein door de strenge selectie en sproeistoffen worden tot het strikte 

minimum beperkt; de druiven worden met de hand geoogst. 

De familie Vion is één van de wijnbouwersfamilies in Bourgogne die niet gekend zijn, maar die 

toch zeer lekkere wijnen produceren voor een eerlijke prijs. Een aanrader. 

We hebben het geluk dat Guy Fontaine op 4 december bij ons op 

bezoek komt voor een degustatie. We kunnen proeven van zijn  

Crémant de Bourgogne. In wit zijn er de Bourgogne Aligoté, 

Bourgogne Chardonnay, Rully. In rood proeven we Bourgogne 

Passetoutgrain, Bourgogne Chanteflûté, Rully en Santenay. 

Er is uiteraard mogelijkheid om aan te kopen. Levering vóór 

Kerstmis. 

Iedereen is van harte welkom, ook niet leden.  

 

Aansluitend kan u blijven voor ons 
 

LLLLedenfeestedenfeestedenfeestedenfeest    
 

met beelden van enkele activiteiten van het voorbije jaar, kaas en 

wijn in overvloed, koffie en gebak en een muzikale verrassing 

van Richard, één van onze trouwe leden, uiteraard niet te 

verwarren met Little Richard of Cliff Richard J   

 

NieuwNieuwNieuwNieuw    
Wie geen kaas ‘mag’ eten, kan als alternatief ook een 

vleesschotel bekomen (enkel op aanvraag). 

 

 

De degustatie en het feest hebben plaats in de refter van het 

IKSO, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, Studenten 

betalen 6€ , kinderen 2€. 

 

U kan inschrijven bij Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 1 

december of via e-mail (info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op 

rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.  

     

Nieuw op  

www.dfdenderleeuw.be 

 

Wedstrijd 

 

Iedere maand mooie prijzen te winnen 



Onze volgende literaire avond is gepland op vrijdag 11 december. Op het programma staan 

twee boeken die je, bij wijze van spreken, in één adem kan uitlezen. Niet alleen omdat ze slechts 

een honderdtal pagina’s tellen, maar vooral omdat het verhaal erachter zodanig beklijft dat je 

verder wil blijven lezen.  

 

“Een onvergetelijk en ontroerend verhaal, met de blik 

van een kind dat kijkt naar de beangstigende wereld 

van volwassenen.” 

 

“Een satirisch verhaal, dat ook als moderne mythe of 

allegorie kan worden opgevat, over een groep dieren 

die het zat zijn om als slaven van de mensheid te 

moeten leven, en de macht in eigen handen nemen. Het 

loopt uiteindelijk, anders dan de meeste dieren zich er 

van voorgesteld hadden, uit op een tirannie.” 

 

 

Onze literaire avonden hebben plaats in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek en starten om 20 

uur. Om deel te nemen hoef je geen literaire bolleboos te zijn.  Je mag tijdens de avond je mening 

geven, maar ook als je enkel luistert naar wat anderen te zeggen hebben, is dat echt geen bezwaar. 

Enige voorwaarde is wel dat u de boeken gelezen hebt. 

 

En zelfs als je niet komt, maar toch de boeken leest, is onze doelstelling al gerealiseerd J  

 

Ondertussen hebben we ook het verdere programma voor dit werkjaar vastgelegd : 

 

• 29 januari 2010: poezieavond met gedichten van Alice Nahon en Jotie 't Hooft. 

• 5 maart 2010: Tirza van Arnon Grunberg 

• 4 juni 2010: De eenzaamheid van de priemgetallen door Paolo Giordano. 
 

 

Voor ons Nieuwjaarsconcert op zaterdag 23 januari 2010 kan u kaarten bestellen aan 

het speciale Davidsfondstarief van 10 EUR. Op het programma staat het ensemble  

 

EncantarEncantarEncantarEncantar 

 

Omdat ze toch zo fotogeniek zijn, tonen we nog maar eens een foto. 
 

 
 

Om kaarten te bestellen  
Stuur ons een mailtje, contacteer uw bestuurslid of bel naar 053/66.10.43. 

 

      Met vriendelijke groeten van het bestuur 


