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Beste Davidsfondsers, 
  
Graag nodigen we jullie uit op volgende activiteiten, waaraan niet alleen onze bestuursleden, maar 

ook enkele van onze leden, hun bijdrage leveren ! 

 

Toast Literair 

Zondag 22 januari 10.30 uur 
 
Ons bestuurslid, Rudy Blom, leest het kortverhaal  ‘Verkeerde boeken’, uit 

het boek ‘De droomster van Oostende’ van Eric- Emmanuel Schmitt. 

 

Na deze “blomlezing” bieden we u een drankje aan ter gelegenheid van het 

nieuwe jaar.  Wie nog andere verplichtingen heeft en enkel een glaasje kan 

komen drinken is eveneens van harte welkom (omstreeks 11.30 uur). 

 

Toast Literair heeft plaats in de foyer van zaal Breughel om 10.30 uur op 

het Dorp in Denderleeuw.  De toegang is gratis.  

 

Winterwandeling 

Zondag 5 februari om 14.00 uur 
 
We vertrekken om 14.00 uur op het Dorp en wandelen via Okegem naar het Hof ter Schoor in 

Ninove.   

 

Daar sluiten we de wandeling af met een warm drankje. Ondertussen vertelt één van onze leden, 

Jaak Ockeley, ons iets over de geschiedenis van de abdij van Ninove.  Jaak publiceerde immers vorig 

jaar het kaartenboek van de abdij van Ninove en het Hof ter Schoor is één van de weinig 

overgebleven hoeves die afhingen van de abdij.  

 

Na de wandeling zorgen we ervoor dat de chauffeurs teruggebracht worden naar het vertrekpunt.  

 

En verder … 

 

Op vrijdag 17 februari om 20.00 uur komen we bijeen in de leeszaal van de bib en bespreken het 

boek ‘De Jonge Bruid’ van Alessandro Barrico. Ook hier doen we beroep op de actieve deelname van 

onze leden.  

 

Op vrijdag 31 maart is er voor de wijnliefhebbers onder jullie een initiatie ‘wijnproeven’ in 

samenwerking met de Commanderie Bellebeek, waar ook verschillende van onze leden actief zijn.  

Gastspreker is Simonne Wellekens (voorzitter van de Commanderie, vinoloog en wijn-journalist bij 

de krant ‘De Standaard’).   

 

Verdere informatie hierover volgt binnenkort. 

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 105 

Januari 2017 
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