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Beste Davidsfondsers,
We hebben net ons ‘gastenfeest’ achter de rug. Met 150 aanwezigen was het een top-editie van wat
toch wel één van de klassiekers van onze programmatie mag genoemd worden. Vijftig ‘gasten’
werden uitgenodigd door onze leden en maakten op die manier kennis met Davidsfonds.
Het vroegere aanvangsuur (we begonnen om 19 uur ipv om 20 uur) werd door de deelnemers zeer
op prijs gesteld. Dit bewijst dat zelf na 40 jaar nog kan geschaafd worden aan een succesformule
zoals onze kaas- en wijnavond.
Drie oud-bestuursleden werden figuurlijk in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. Robert
Van Neck, Wilfried Van der Burght en Marcel Rottiers werden opgenomen in onze galerij van
ere-bestuursleden. Ook via deze weg willen we hen nog eens van harte bedanken !
Onze voorzitter en zijn echtgenote werden beloond met een kist wijn en een ruiker bloemen voor
zijn (hun) zilveren jubileum als voorzitter van onze afdeling. Er werden hen nog vele jaren
gewenst : nog 25 … voor een gouden jubileum.
De hernieuwing van het lidmaatschap werd afgerond op 160 leden, een lichte winst in vergelijking
met vorig jaar. We danken hiervoor alle leden voor hun trouw aan onze afdeling.

Friesland
Van 12 tot 15 mei 2016 – tweede editie
De inschrijvingen voor onze reis liepen opnieuw zeer vlot binnen. Al na enkele dagen zat de bus vol.
We merken echter dat er nog heel wat interesse is.
Als er voldoende kandidaten zijn, kunnen we nog een tweede reis organiseren in het weekend van
Pinksteren (12 tot 15 mei) of in de loop van juni (datum nog vast te leggen). Misschien komen er
daardoor ook nog enkele plaatsen vrij voor de reis van 5 tot 8 mei, voor diegenen die minder
gemakkelijk vakantie kunnen nemen.
Het programma van onze reis vinden jullie in onze vorige uitnodiging en op onze website :
www.davidsfondsdenderleeuw.be.
Heb je interesse om mee te gaan ? Bel dan zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Wij doen ons best om iedereen die wil, ook effectief mee te
nemen.
En als het lukt voor ons ledenfeest, waarom dan niet voor onze reis ? Ook voor deze reis mag je
‘gasten’ uitnodigen ! Dan lukt het zeker !

Op zondag 24 januari 2016 om 10.30 uur nodigen wij u uit voor een toast en ‘blomlezing’ in de
foyer van zaal Breughel. Noteer alvast die datum in jullie agenda.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

