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Beste Davidsfondsers,  
 

Terwijl de vakantie op haar einde loopt, zijn wij al opnieuw begonnen aan de 

voorbereiding van een nieuw werkjaar. En dit keer niet zomaar een jaar !  

Het is u misschien nooit opgevallen, maar de teller rechts bovenaan in onze uitnodiging loopt al 

sinds 1995 (jaargang 85). Na 15 jaar is het dan ook met enige fierheid dat we eindelijk onze 100ste 

jaargang opstarten.  

 

Wat kan u van ons verwachten om dit te vieren ?  Iedere activiteit zal in het kader geplaatst 

worden van onze ‘100 jaar’ en we kiezen er enkele activiteiten  uit waar we iets ‘speciaals’ op touw 

zetten. Maar we blijven vooral trouw aan wat we de voorbije (100) jaren samen hebben gedaan. 

Om het met een Davidsfonds-slogan te zeggen : “Cultuur beleef je samen” ! 

 

Wij hopen dat jullie aan boord blijven om dat samen met ons te vieren.  

 

Frank De Saedeleer 

Voorzitter 

 

 

Voor enkele van onze initiatieven lichten we nu al een tipje van de sluier op. Zo kunnen jullie 

alvast de data van deze activititeiten noteren in jullie agenda.  

 

 

Opendeurdagen  op zaterdag 24 september en zondag 25 september  

Hernieuwing van het lidmaatschap  

 

Leesgroep op vrijdag 21 oktober, 9 december , … 

De eerste avond bespreken we ‘Bezonken rood’ van Jeroen Brouwers  

 

Ardennenwandeling op zaterdag 12 november  

Een uitdagende wandeling in de Hoge Venen 

 

Ledenfeest op vrijdag 2 december 

Officiële viering van ons 100-jarig bestaan 

 

Nieuwjaarsconcert  op zondag 22 januari en zaterdag 28 januari 

Dubbelconcert met Willem Vermandere 

 

Ter herinnering voor wie meegaat naar ‘My Fair Lady’, komende vrijdag 26 augustus : de bus 

vertrekt op de parking van het Station op de Kouterbaan om 19.30 uur.  

 

Tenslotte nodigen we u ook uit voor de namis van Anne Van Neck, op vrijdagavond 2 september 

om 19.00 uur in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. We kunnen hiermee Robert en Jeannot 

een hart onder de riem steken. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

 

Met vriendelijke groeten vanwege de bestuursleden 

Denderleeuw 
Jaargang 100 

Augustus 2011 

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.


