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Beste Davidsfondsers,  

 

Graag nodigen we u uit voor ons volgende  
 

Ledenfeest  
vrijdag 6 december om 20 uur 

 
We keren nog eens terug naar het aloude kaasbuffet, weliswaar gesplitst in twee gangen.  We 

serveren daarbij een rode en een witte wijn, naar keuze en sluiten af met een koffie en een stukje 

taart van eigen makelij.  

 

Wie geen kaas eet kan opteren voor een vleesbuffet 

(enkel op bestelling). 

 

Tussendoor kijken we terug naar enkele beelden van 

onze reizen naar Engeland en kijken we ook al eens 

vooruit naar onze volgende afdelingsreis (Verdun).  

 
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. 
 

 

Tentoonstelling Henri van de Velde 
Zondag 17 november 2013   

 
Voor een geleid bezoek aan deze tentoonstelling op 17 november hebben we nog een paar vrije 

plaatsen.  We spreken af om 13u30 in het station (Stationsstraat) van Denderleeuw. 

 

De prijs bedraagt 20€ (inkom, trein, metro & gids) per persoon.  Inschrijven kan bij Frank & Els 

De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr 053/66.10.43) of via email info@davidsfondsdenderleeuw.be. 

Nadien schrijft u het gepaste bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds 

Denderleeuw.  

 

Literaire avond – Zeitoun van Dave Eggers 
Vrijdag 13 december 2013   

 

Voor de tweede bijeenkomst hebben we gekozen voor het boek “Zeitoun” van Dave Eggers, gebaseerd op 

een waar gebeurd verhaal van een Syrische vluchteling tijdens de storm Katrina, die in 2005 New Orleans 

verwoestte.  We komen zoals steeds samen om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. 

 

 Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 102 

November 2013 
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