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Beste Davidsfondsers,
Onze molen heeft de laatste weken op volle toeren gedraaid en het ziet ernaar uit dat dit in 2013 niet
zal verminderen. De toneelvoorstelling op 28 februari en onze “dubbele” reis naar Engeland zijn met
resp. 60 en 101 deelnemers al volgeboekt. Ook voor maart staan al drie activiteiten gepland. U vindt
onderaan alvast de data.
Maar eerst en vooral willen we jullie uitnodigen op onze

Toast Literair

Zondag 20 januari van 10.30 tot 12.00 uur in de Foyer van zaal Breughel
‘Toast Literair’ is een activiteit die door zo’n 170 Davidsfondsafdelingen in Vlaanderen op hetzelfde
ogenblik wordt georganiseerd. In Denderleeuw zorgen we voor een ‘literair drieluik’ en overgieten dit
met een feestelijk aperitief waarbij we de nieuwjaarswensen met elkaar kunnen uitwisselen.
Het literaire gedeelte staat in het teken van ‘2013 - het Jaar van het Voorlezen’
en start om 10.30 uur


Voor de kinderen leest Rudy Blom voor uit de

“GVR”, de Grote Vriendelijke Reus
een fantastisch verhaal van Roald Dahl. Wilt u meer weten over
mensbaksels, snoskommers en flitspoppers, dan moet u beslist
komen luisteren. Een mooi verhaal voor kinderen van alle
leeftijden.
We roepen alle ouders, maar ook de opa’s en oma’s, op om met
hun (klein)kinderen eens langs te komen !


Voor de volwassenen brengen we een “luisterverhaal” van Erik Vlaeminck

‘Het groot huisvuil en de buren’
een humoristisch en toch aangrijpend verhaal.
Om 11.00 uur is iedereen welkom op onze Nieuwjaarsdrink, waar we ook nog de prijzen uitreiken van
de Junior Journalist, de jaarlijkse schrijfwedstrijd van het Davidsfonds.
De inkom is gratis. Iedereen van harte welkom. Om ons enigszins toe te laten het aantal aanwezigen
in te schatten is een bevestiging welkom (via info@davidsfondsdenderleeuw.be of 053/66.10.43)
Noteer ook al onze activiteiten voor maart :
 Op vrijdag 8 maart brengt Jozef De Craecker een voordracht met beelden over “Art Nouveau”
 Op zaterdag 16 maart : klassiek concert in samenwerking met Arte Amanti
 Op vrijdag 22 maart : literaire avond in de Bib
Met de beste nieuwjaarswensen van het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

