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Beste Davidsfondsers,
Het jaar
aar loopt alweer op zijn einde. Wij kunnen terugblikken op een mooi jaar, te beginnen met het
dubbeloptreden van Willem Vermandere en eindigend met ons Ledenfeest. Alles tesamen
organiseerden we een twintigtal activiteiten,
activiteiten, terwijl we ons toch steeds voornemen om het iets
rustiger te houden. Voor dit alles zijn er twee redenen. Ten eerste de bestuursploeg die zich telkens
gemotiveerd inzet voor iedere activiteit en ten tweede onze leden die er voor zorgen dat iedere
activiteit op het nodige aantal deelnemers kan rekenen.
Ook voor volgend jaar ziet het ernaar uit dat we op dezelfde weg blijven doorgaan,
doorgaan met nu al een
recordopkomst voor de toneelvoorstelling in februari en een dubbele uitgave
uitgav van onze reis naar
Engeland.
Voor dit jaar willen we u nog uitnodigen op een rustbrengend moment :

U zijt Wellekome
woensdag 26 december om 17 uur
Op tweede Kerstdag, zingen we in de kerk van Huissegem bekende
en minder bekende oude Vlaamse kerstliederen,
kerstliederen onder leiding van
dirigent Filip Vanacker en organist Filip Cooman en met een
ruggesteuntje
steuntje van het koor ‘Chorus Christi’,
Christi het parochiaal koor van
Huissegem.
Deelname is gratis, we vragen enkel een vrije bijdrage voor het goede
doel, dit jaar het project 'De
De stem van ons geheugen’.
geheugen Het
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor&Stem geven samen een
sterke impuls aan het zingen met mensen met dementie in Vlaanderen.
Vlaanderen. Want zingen geeft mensen met
dementie letterlijk en figuurlijk een stem, werkt therapeutisch en draagt bij tot de destigmatisering van het
ziektebeeld dementie.

Het staat intussen vast : we gaan een tweede keer naar Engeland,, zodat we niemand hoeven te
ontgoochelen. Voor de tweede reis (van 24 tot 28 mei - 5 dagen dus) zijn er nog een paar
plaatsen vrij. Wie meewil, kan bellen naar Frank & Els De Saedeleer-Van
Van Cauter (053/66.10.43).
(053/66.10.43)
Verdere informatie is terug te vinden op onze website :
www.davidsfondsdenderleeuw.be

Vanwege het voltallige
voltallige bestuur wensen wij u intussen

een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar,
voor u en de hele familie.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
ndsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

