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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie uit voor ons

Ledenfeest
vrijdag 7 december om 20 uur
We brengen alweer een nieuwe variante op onze bekende formule : een kaasbuffet met een
voorgerecht van Belgische abdijkazen en een dessertje van Engelse kazen. We serveren daarbij een
rode en een witte wijn, naar keuze. We sluiten af met een koffie en een stukje cake van eigen makelij.
Wie geen kaas eet kan opteren voor een vleesbuffet
(enkel op bestelling).
Tussendoor brengen we enkele beelden van onze
voorbije activiteiten (reis Duitsland, Kortrijk, ...)
We starten om 20 uur in de refter van het IKSO, in
de Lindestraat. Volwassenen betalen 16 €, Studenten
betalen 6€ , kinderen (tot 6 jaar) 2€. Om in te schrijven
bel je eerst naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter
(053/66.10.43) of via e-mail en schrijf je het gepaste
bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van
Davidsfonds Denderleeuw.

Lezing ‘Belgen op de zuidpool’
vrijdag 30 november om 20 uur
In samenwerking met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek nodigen we u uit op een lezing van Johan
Lambrechts over Belgen op de Zuidpool. Johan Lambrechts is reisjournalist en schreef al
verscheidene boeken over Antartica. Hij vertelt het verhaal van de eerste Belgische exploratie van
Adrien de Gerlache tot de recente Belgica-expeditie en de nieuwe Prinses Elisabethbasis die volledig
draait op hernieuwbare energie.
De lezing heeft plaats in de polyvalente zaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.

We vermelden ook nog onze Herfstwandeling op zondag 11 november om 13.30 uur
en we kunnen, in absolute primeur, ook al de bestemming en de datum meegeven van onze volgende
afdelingsreis : Oxford en de Cotswolds in het Hemelvaartweekend van 9 tot 12 mei 2013.
We zijn momenteel volop bezig met de voorbereiding. Het volledige programma kan u verwachten
tegen het einde van deze maand.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

