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Beste Davidsfondsers,
Zoals reeds gezegd in een vorige uitnodiging zijn we nu echt gestart met ons
100ste werkjaar. Voor die gelegenheid pakken we eens uit met een echte ‘reclamestunt’ : de kleurrijke
folder bij deze uitnodiging wordt verdeeld in alle bussen van Denderleeuw. We willen hiermee de
activiteiten van het Davidsfonds en van onze afdeling aan een ruimer publiek voorstellen. Je mag
deze folder gerust ook doorgeven aan familie of vrienden. Met een goed woordje erbij zetten zij
misschien ook de stap naar het Davidsfonds. Om onze slogan ‘Cultuur beleef je samen’ kracht bij te
zetten, hebben we immers leden nodig, broodnodig.
We hopen in de eerste plaats dat al onze leden hun lidmaatschap hernieuwen. Graag nodigen we
jullie daarvoor uit op onze

opendeurdagen - 24 en 25 september
In de foyer van zaal Breughel, Dorp, Denderleeuw
zaterdagavond van 17.30 tot 21 uur
en op zondagmorgen van 10 tot 12.30 uur.
Op

Het boekenpakket waaruit je de keuze voor het lidmaatschap kan maken, wordt er tentoongesteld en
je kan er terecht voor een gezellige babbel met de bestuursleden en andere leden.
Net als de vorige jaren bieden we twee ‘extraatjes’ aan, waarbij je deze keer al bijna de helft van de
lidmaatschapsbijdrage recupereert :
• Een gratis kaart voor het optreden van Willem
Vermandere op 22 of 28 januari
(waarde : 15 € - aanbod geldig zolang de voorraad strekt).

•

Tijdens onze opendeurdagen zijn de kaarten bovendien
genummerd zodat je zeker bent van een plaats op de
eerste rijen. Komen dus !
Ben je verhinderd om te komen, laat dan iets weten aan
je bestuurslid. Hij/zij zal graag de genummerde kaarten
voor het concert aan huis leveren.
Een gratis drankje voor alle bezoekers tijdens onze opendeurdagen.

Literaire avond – 21 oktober
Voor de eerste bijeenkomst van onze leesgroep hebben we gekozen voor ‘Bezonken Rood’ van Jeroen
Brouwers. We komen samen in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek in de Toekomststraat.
Begin om 20 uur. Inkom gratis. Iedereen die het boek heeft gelezen is van harte welkom.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

