Denderleeuw
Jaargang 103

September 2014

Beste Davidsfondsers,
De zomer loopt stilaan op zijn einde. We nodigen u dan ook graag uit voor de eerste activiteiten van ons
nieuwe werkjaar.

Vers geperst
Opendeurdagen in zaal “Den Breughel”
Zaterdag 27 september 2014 van 17.30 uur tot 20.00 uur
Zondag 28 september 2014 van 10.00 uur tot 12.30 uur
Alle boeken waaruit u kan kiezen voor uw lidmaatschap kunnen ingekeken worden. Wij bieden u een
drankje aan en geven u graag wat uitleg over onze nieuwe (of voorbije) activiteiten.
Breng gerust vrienden of familie mee naar onze opendeurdagen en laat hen kennis maken met het
Davidsfonds.

Stadswandeling Aalst
Zondag 5 oktober 2014

Op zondag 5 oktober maken we een stadswandeling in Aalst met als rode draad het rijke bierverleden
van de stad. Onze gids is Jan Louies, een rasechte Oilsjteneir, die ons in zijn sappig dialect zal
rondleiden. Hij belicht alle belangrijke monumenten van de stad,
maar dan wel vanuit een andere invalshoek.
We eindigen de wandeling in de zaal Gillade van het Lyceum met
een proeverij van een echt Aalsters Gilladeken, vergezeld van een al
even echte Aalsterse vlaai.
We komen samen om 13.30 uur op het Dorp van Denderleeuw en
rijden met eigen vervoer naar Aalst. De wandeling vertrekt om 14 uur op de Grote Markt aan het
standbeeld van Dirk Martens.
Je kan inschrijven voor deze wandeling tot 30 september bij Frank & Els De Saedeleer. Nadien schrijf je
5 EUR per persoon over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.





Op vrijdag 10 oktober nodigen we u uit voor een lezing over "Turbulent Turkije" door Dirk Vermeiren,
VRT en Knack-journalist, die jarenlang werkzaam was in Turkije. Deze lezing wordt georganiseerd in
samenwerking met de Bib en heeft plaats in de Bibliotheek.
De keuze van het boek voor onze eerste leeskringavond sluit daarop aan. We bespreken 'Sneeuw' van
Orhan Pamuk, een Turkse schrijver die in 2006 de Nobelprijs voor literatuur won. Vanaf 16
september kan u een exemplaar bekomen in de bibliotheek.
Met vriendelijke zomergroeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

