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Beste Davidsfondsers,
In september begint niet alleen het nieuwe schooljaar. Ook voor ons begint een nieuw werkjaar.
September staat bij ons in het teken van de hernieuwing van het lidmaatschap. De formule blijft
ongewijzigd. Je bestelt voor minstens 40 EUR aan boeken. De cataloog waaruit je kan kiezen krijg
je binnenkort aan huis geleverd door je bestuurslid. Tijdens onze opendeurdagen kan je het
volledige aanbod komen bekijken in het Koetshuis aan het station.

‘Vers Geperst’

zaterdag 23 september van 17.00 tot 19.30 uur
Zondag 24 september van 10.30 uur tot 12.00 uur
Wij bieden alle bezoekers een drankje aan en geven 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.

Voor volgende activiteiten kan je nog inschrijven.

wandelen en fietsen in de Loonse en Drunense duinen
Op zaterdag 16 september trekken we naar dit uniek natuurgebied tussen Tilburg en ’s
Hertogenbosch. We komen om 8 uur bijeen op de parking van IKSO / Delhaize in de
Middenstraat te Denderleeuw en rijden met eigen vervoer naar de afspanning ‘De Rustende Jager’
in Biezenmortel. Daar starten we met een koffie en een gebakje.
Aansluitend maken we onder leiding van een natuurgids een wandeling in het Nationaal Park de
Loonse en Drunense duinen. Dat is een bos- en duinengebied van 3500 hectaren in hartje
Brabant. De wandeling is een 5-tal km lang en loopt gedeeltelijk over een zandbodem.
Voor de lunch keren we terug naar de Rustende Jager, waar we genieten van een soepje, met 2
belegde broodjes en een krentenbol.
In de namiddag huren we fietsen om de omgeving van het nationaal park verder te verkennen.
Mocht het weer te slecht zijn, dan vervangen we de fietstocht door een langere wandeling in het
Nationaal Park.
De prijs voor deelname bedraagt 45 EUR (vergoeding voor de chauffeurs, natuurgids, huur van de
fiets, koffie en gebak, tomatensoep met 2 belegde broodjes en een krentenbol).

Te gast bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen
Op zondag 22 oktober zijn we met onze Denderleeuwse DF-afdeling een dagje te gast bij
de Joodse gemeenschap van Antwerpen voor een unieke rondleiding.
Nergens in België is de Joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo duidelijk aanwezig als in
Antwerpen. Is het toeval dat ze hier wortel schoot in de buurt van een negentiende eeuws
treinstation of kan haar aanwezigheid veel verder getraceerd worden ?
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Pajes, gefilte fisj, mezoeza’s, menora’s – het “verstrooide” volk van het Boek houdt er een cultuur
met fascinerende, grensoverschrijdende wortels op na. Onverbrekelijk verbonden met onze eigen
wereld en toch zo vreemd.
Programma:
• 10u00 : onthaal bij koffie in het Lindner Hotel
• 11u00: bezoek aan de synagoge
• 13u00: uitgebreide koosjere maaltijd
• 14u30: bezoek aan het stadspark en het diamantkwartier
• 16u00: einde vlak bij het Centraal Station

We vertrekken vanuit het station van Denderleeuw. Het precieze vertrekuur zal
later worden doorgegeven aan de deelnemers.
Deze uitstap kun je meemaken aan de prijs van 50 EUR : koffie bij de start, een uitgebreid en lekker
koosjer middagmaal en de diverse gidsbeurten. Het treinticket naar Antwerpen wordt afzonderlijk
verrekend.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De uiterste datum voor inschrijving is 10 september.

Reis naar Dublin
Voor onze jaarlijkse reis van 9 tot 13 mei 2018 zijn er nog 2 plaatsen beschikbaar. Alle
inlichtingen over deze reis vinden jullie op onze website.

Inschrijven
voor deze activiteiten kan via mail of telefonisch bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter
(0477 688 760). Nadien schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer
BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Nog enkele korte berichtjes
•

Onze volgende leesavond heeft plaats op vrijdag 29 september. We bespreken het boek

“Jij zegt het” van Connie Palmen.
•

Op zondag 17 september nodigen we jullie uit voor de namis van ons erebestuurslid Wilfried
Van der Burght. De viering heeft plaats om 11 uur in de Sint-Amanduskerk op het Dorp.

Ons jaarlijks ledenfeest, alias kaas- en wijnavond,
heeft plaats op vrijdag 1 december.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
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