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Beste Davidsfondsers,
Het einde van de vakantie is ook voor ons de start van een nieuw werkjaar. Voor de hernieuwing van het
lidmaatschap krijgt u binnenkort een bezoekje van uw bestuurslid. We blijven daarmee vasthouden aan één
van de waarden van het verenigingsleven : de persoonlijke contacten.
De formule voor het lidmaatschap blijft ongewijzigd. Om u te helpen bij de keuze van de boeken, kan u ook
dit jaar weer terecht in de foyer van zaal Breughel voor

‘Vers Geperst’
zaterdag 26 september van 17.30 tot 20 uur
Zondag 27 september van 10.00 uur tot 12.30 uur
Alle boeken waaruit u kan kiezen voor uw lidmaatschap kunnen ingekeken worden. Wij bieden u daarbij 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.

Ardennenwandeling - Lesse
Zaterdag 19 september
Enkele jaren geleden waren onze Ardennenwandelingen een traditie. We
kondigen dan ook met plezier een volgende editie aan. We gaan daarvoor naar
de klassieker van de Ardennenwandelingen : de Lesse.
We vertrekken om 8 uur op het Dorp van Denderleeuw en rijden met eigen
vervoer naar Gendron-Celles, waar in de taverne ‘Auberge de la Lesse’ een
koffietje klaarstaat. Daarna vertrekken we voor een wandeling van 17 kilometer,
die ons langs beide oevers van de Lesse brengt. Voor ’s middags nemen we onze
picknick mee. Wie niet de volledige afstand wil afleggen, kan na de middag
opteren voor een kortere (en vlakkere) route langs de Lesse (12 km).
We eindigen de dag met een maaltijd in de Auberge de la Lesse. Zie menu
hiernaast. Gelieve de keuze van het hoofdgerecht door te geven bij inschrijving.
De prijs voor deelname bedraagt 40 EUR (koffie ’s morgens, avondmaal &
vergoeding voor de chauffeurs).

Soep
*****
aiguillettes de bœuf
met 2 sausjes
of
Forel op de wijze
van de chef
*****
dessert

Om in te schrijven bel je naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter op tel.nr
053/66.10.43 en schrijf je het gepaste bedrag over op rek.nr BE48 4344 1685 0127 (434-4168501-27) van
Davidsfonds Denderleeuw.
Voor uw agenda :


Op vrijdag 9 oktober komt onze leesgroep bijeen. Op het programma : ‘Alles wat is’ van James
Salter. Exemplaren van dit boek zijn beschikbaar in de bibliotheek.



Het ledenfeest gaat dit jaar door op vrijdag 4 december. Na 40 jaar brengen we enkele
belangrijke wijzigingen aan in de formule : ‘een kaasbuffet’ van 19 tot 22 uur, een dessertenbuffet
van 21 tot 22 uur. Meer nieuws hierover volgt later.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

