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Beste Davidsfondsers,  

 

Net zoals de voorbije jaren nodigen we u opnieuw uit voor onze  

 

Opendeurdagen 
 

 In zaal “Den Breughel”   
 

Zaterdag 22 september 2012 van 17.30 uur tot 20.00 uur 
Zondag 23 september 2012 van 10.00 uur tot 12.30 uur 

 
De boeken waaruit u kan kiezen voor de hernieuwing van uw lidmaatschap zijn beschikbaar voor 

inzage, onze bestuursleden zijn aanwezig voor een babbel en wij bieden al onze bezoekers een drankje 

aan.   

 

De voorbije 5 jaren boden we onze leden telkens ook een geschenkje aan : een gratis deelname aan het 

ledenfeest, een fles crémant, tulpenbollen, een avondje Vermandere, …  We deden dat zomaar.  Dit 

jaar kunnen jullie iets verdienen, maar er  staat  wel iets tegenover ! 

 

een gratis deelname aan het ledenfeest ? 
 

Breng vrienden of familie mee naar onze opendeurdagen  

en laat hen kennis maken met het Davidsfonds. 

U krijgt van ons een gratis deelname aan het ledenfeest aangeboden. 

Worden uw gasten lid van onze afdeling ?  

Dan krijgen ook zij er een gratis deelname bovenop ! 
(enkel geldig voor nieuwe leden ☺) 

 

 

Literaire avond 

vrijdag 12 oktober om 20 uur 
 

We openen het nieuwe ‘lees-seizoen’ met ‘Post voor Mevrouw Bromley’ van Stefan Brijs. Deze 
roman speelt zich af tijdens de eerste wereldoorlog, een thema dat in de komende jaren allicht nog wel 
een paar keer aan bod zal komen.  

Iedereen die het boek gelezen heeft is welkom in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Bij een drankje, 

ons aangeboden door de bib, wordt vrij van gedachten gewisseld over het boek. Telkens een leerrijke 

ervaring. 

Daguitstap Kortrijk 
Zaterdag 6 oktober 

 

Voor deze daguitstap zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie meewil kan inschrijven tot 16 september (tel.nr. 

053/66.10.43 of info@davidsfondsdenderleeuw.be) . Het programma is te vinden op onze website.  

        

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.  

Denderleeuw 
Jaargang 101 

September 2012 


