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Beste Davidsfondsers,
Binnenkort is het alweer tijd voor ‘de’ klassieker van het jaar.

Ledenfeest
vrijdag 1 december
Hoe verloopt het dit jaar
1.

Je wordt verwacht tussen 19 uur en 20.30 uur. We starten met een aperitiefje.

2. Het kaasbuffet wordt geserveerd tot 22 uur. De vroege vogels kunnen onmiddellijk aanschuiven aan
het kaasbuffet, maar ook als je wat later komt, heb je nog de tijd om er rustig van te genieten.
Wie geen kaas lust, kan kiezen voor een vleesschotel (te vermelden bij de inschrijving).
Om praktische redenen kunnen we die echter niet serveren in buffetvorm.
We zorgen uiteraard voor een gepast wijntje bij de kaas.
3. Voor het dessert zorgen we voor een Normandisch getint pannenkoekje, met koffie
De prijs voor deelname bedraagt 20 EUR per persoon. Wie geen alcohol drinkt, betaalt 15 EUR per persoon.
Studenten (tussen 7 en 25 jaar) die met de (groot)ouders meekomen, betalen 10 EUR. Kinderen tot 6 jaar
mogen gratis binnen.
Het ledenfeest heeft plaats op vrijdagavond 1 december in de refter van het IKSO, in de Lindestraat.
Wees er op tijd bij om je plaats te reserveren. Bel daarvoor eerst naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter
(053/66.10.43) of stuur een berichtje via e-mail en schrijf je het gepaste bedrag over op
rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Leesgroep – De Bekeerlinge van Stefan Hertmans
Op vrijdag 24 november komt onze leesgroep bij elkaar. We bespreken ‘De bekeerlinge’ van Stefan
Hertmans. Het boek sluit nauw aan bij 2 van onze voorbije activiteiten. Het vertelt het verhaal van een
dochter van een Normandiër uit Rouen, die zich bekeert tot het Jodendom. Het speelt zich af in de 11 de
eeuw, tijdens de eerste kruistochten.
Een boek dat je gelezen moet hebben !
Deze activiteit heeft plaats in de leeszaal van de Bib. We starten om 20 uur. Iedereen is van harte welkom.

Lezing Riadh Bahri
Op vrijdag 15 december om 20 uur is er lezing van Riadh Bahri over “Depressief ? Loser ! – Over
keihard vallen en weer opstaan” in de leeszaal van de Bib.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

