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Beste Davidsfondsers,
Graag bezorgen we jullie de eerste uitnodiging van ons nieuwe werkjaar. Dat wil ook zeggen dat één van
onze bestuursleden binnenkort bij u langs komt voor de hernieuwing van het lidmaatschap. De formule voor
het lidmaatschap wordt licht gewijzigd. Daarover vertellen we u alles in een volgende uitnodiging.
Noteer alvast de datum en de uren van onze opendeurdag

‘Vers Geperst’
zaterdag 24 september van 17.00 tot 19.00 uur
Zondag 25 september van 10.30 uur tot 12.00 uur
Onze opendeurdag heeft dit jaar plaats in het Kasteeltje, aan het Station van Denderleeuw.
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.
We nodigen u graag uit op onze eerste activiteit :

Bezoek Ninove
Zondag 11 september
Vorig jaar werd de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaartkerk, beter bekend als de ‘Abdijkerk’, afgerond. Een prima
gelegenheid om eens een bezoekje te brengen aan één van de grootste
barokkerken uit Vlaanderen.
We krijgen een rondleiding met gids in de kerk, we verkennen de
nabije omgeving en maken uiteraard tijd om een Ninoofs (of ander)
biertje te drinken.
We komen samen op het kerkplein in Ninove om 14.30 uur. De prijs
voor deelname bedraagt 7 EUR (gids en drankje inbegrepen). Je kan
inschrijven bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (053/66.10.43) of via email. Daarna stort je het
gepaste bedrag op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Wie geen eigen
vervoer heeft, kan ons dit laten weten. Wij zorgen wel dat je met iemand mee kan.

Nog enkele data voor uw agenda :


Op zaterdag 15 oktober gaan we wandelen in de Hoge Venen.



Onze leesgroep komt voor de eerste maal bij elkaar op vrijdag 14 oktober. Op het programma staat
Hard Hart van Ish Ait Hamou. Binnenkort zijn de exemplaren van dit boek beschikbaar in de
bibliotheek. Word je hiervan graag verwittigd, laat ons dan iets weten.



Het ledenfeest heeft dit jaar plaats op vrijdag 2 december.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

