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Beste Davidsfondsers,
Bij deze eerste uitnodiging van het nieuwe jaar, bieden we jullie graag onze beste wensen aan voor een
boeiend, actief en verrassend

2010 zonder zorgen en met veel vriendschap.

Wij konden vorig jaar succesvol afsluiten : we hadden alweer een topjaar met schitterende activiteiten, op
ons ledenfeest telden we een record aantal deelnemers, onze reis naar Fontainebleau was in geen tijd
uitverkocht en ons ledenaantal staat weer op 200. Dit alles geeft ons de energie om er mee door te gaan, om
zo ons steentje bij te dragen om onze nieuwjaarswens voor 2010 te realiseren.

Wie er op zaterdag

23 januari nog bij wil zijn voor ons

Nieuwjaarsconcert met Encantar
in de Sint-Amanduskerk, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie in zaal Breugel, kan nog kaarten bekomen
bij de bestuursleden, telefonisch op tel.nr. 053/66.10.43 of via info@davidsfondsdenderleeuw.be.
Op onze website vind je meer informatie en kan je ook luisteren naar enkele muziekfragmenten van
Encantar.

Graag nodigen we jullie ook uit op zondag

7 februari voor onze

Ochtendwandeling in Natuurpark Osbroek te Aalst
Het Osbroek is een slibvlakte, door een meander van de Dender uitgegraven in de zacht hellende
linkeroever, aan de zuidkant van de plek waar later Aalst groeide. Het werd een elzenbroek dat regelmatig
onderliep bij hoge waterstand. De totale oppervlakte van het oorspronkelijke Osbroek bedraagt ongeveer
100 hectare.
De heer Peter Tolleneer zal
onze gids zijn op deze
winterwandeling. Bij nat weer
is waterdicht schoeisel nodig.
Een natje en een droogje aan het
einde van de wandeling wordt
voorzien door Johan en Linda.
We komen samen op de parking
van het Station aan de
Kouterbaan om 9.45 uur en
rijden vervolgens naar het
vertrek van de wandeling in de
Frans Blanckaertstraat, een
zijweg van de Parklaan in Aalst
(richtingaanwijzer “Osbroek”).
De prijs voor deelname bedraagt 5 EUR (gidsing en drankje). Om in te schrijven, belt u naar Johan De
Jonghe – Linda Goossens (tel.nr. 053/39.00.21) en schrijft nadien het juiste bedrag over op rek.nr. 4344168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. De wandeling duurt ong. 2 uur.

Op vrijdag 29 januari om 20 uur nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse poëzie-avond.
We plaatsen deze keer twee dichters in de schijnwerpers, waarvan iedereen de naam wel kent,
maar op enkele uitzonderingen na, allicht niet het dichtwerk.

Alice Nahon
Jotie T’ Hooft
Onze poëzie-avond heeft traditioneel plaats in
de polyvalente zaal van de Openbare
Bibliotheek. Deelname is gratis. Ook hier
wordt u een drankje aangeboden door de Bib.
En wat dan?

't Is goed in 't eigen hert te
kijken
't Is goed in 't eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan
…

Iedereen is
van harte
welkom.

Op een dag zal ik weg zijn en wat dan?
Verdwenen zonder een teken
te geven of te nemen
en het puin dat ik achterlaat
is niet langer lachwekkend.
…

(De poëzie-avond wordt om 19.00 uur voorafgegaan door de uitreiking van de Junior Journalist, de
schrijfwedstrijd voor jongeren).

Nog enkele ‘elektronische’ berichten :
We kunnen reeds naar meer dan de helft van onze leden een uitnodiging sturen via e-mail. Ontvangt u
onze uitnodigingen nog niet elektronisch, stuur dan gewoon een e-mailtje door naar
info@davidsfondsdenderleeuw.be. Wij voegen u dan toe aan onze mailinglijst. U blijft tevens de
‘papieren’ uitnodiging ontvangen, tenzij u er expliciet om vraagt om enkel via e-mail gecontacteerd te
worden.
Voor onze eerste wedstrijd op onze website lag de opkomst bedroevend laag, of laat het ons

positief uitdrukken : uw kans om een prijs te winnen was nog nooit zo groot.
Misschien waren onze vragen te moeilijk … Daarom wagen we het er een tweede keer op. U
hoeft enkel te raden naar het juiste aantal inzendingen. Om deel te nemen, surft u naar onze
website www.davidsfondsdenderleeuw.be en vult er het online formulier in. Heeft u zelf geen
internet, vraag dan aan één van uw familieleden of vrienden om dit voor u te doen. Succes !
Prijs van de maand is het boek + CD ‘Yasmine houdt woord’ (waarde 16.95 EUR).
Neem terwijl u op onze website bent ook eens een kijkje in ‘Het Hoekje van Herman’. We verzamelen
daar de artikels die Herman Janssens publiceert in ‘Kerk en Leven’.
Wist u trouwens dat één van de artikels over ‘Nieuwjaarke Zoete’ tijdens de voorbije maand niet
minder dan 500 bezoekers aantrok. Een bewijs dat ‘wie schrijft, die blijft’.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

