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Beste Davidsfondsers,
We kunnen met onze Davidsfondsafdeling alweer tevreden terugblikken op het voorbije jaar. In onze
kerstboom hangen wij alvast de herinneringen aan de mooiste activiteiten en vooral vele warme
contacten.
Als het van ons afhangt wordt 2018 minstens even goed of zelfs nog beter. We starten het jaar alvast
met een literaire toast, gevolgd door een gezellige drink waarop we onze nieuwjaarswensen
persoonlijk kunnen uitwisselen. Stip alvast de datum aan in jullie agenda en vooral … kom eens
langs, ook als het enkel is om een glaasje te drinken.

Toast Literair
Zondag 21 januari om 10.30 uur
“Driemaal is scheepsrecht”
Dus hebben we voor onze literaire toast Rudy Blom nog eens bereid
gevonden om een mooi kortverhaal voor te lezen. Zijn keuze viel dit
keer op ‘Coup de Foudre’ uit het boek ‘Ik bemin u bovenal’ van
Geertrui Daem.
Elza en Leonie (twee bejaarde weduwen) genieten al jaren van
een welverdiend pensioen in hun serviceflat. Elke middag gaan
ze uit eten in het restaurant van de polikliniek vlakbij hun flats.
Daar komen ze in contact met Kamiel, die met de hulp van zijn dochter op zoek is naar
een adres. Leonie vat onmiddellijk sympathie op voor de knappe en gevoelige man. Ze
hoopt hem zo vlug mogelijk terug te zien, gezien hij haar sterk doet denken aan de
acteur Alain Delon en hij van bij een eerste contact een onuitwisbare indruk op haar
heeft achtergelaten…
Komt Kamiel terug en wie is hij? Is er voor Leonie een ‘coup de foudre’ in het verschiet?
Een verhaal uit het leven gegrepen om het nieuwe jaar op een luchtige en amusante
wijze in te zetten…
Toast Literair heeft plaats in de foyer van zaal Breughel om 10.30 uur op het Dorp in Denderleeuw.
De toegang is gratis.
Het ‘literaire gedeelte’ duurt tot 11.15 uur. Nadien bieden we jullie een drankje aan zodat we nog
even kunnen bijpraten. Ook wie enkel een glaasje wil komen drinken is van harte welkom.

**************************
Voor wie tijdens de komende kerstvakantie nog op zoek is naar een leuk uitstapje, plaatsen we op de
volgende pagina enkele aanbiedingen die u reeds kon vinden in de nieuwsbrief van het Davidsfonds,
die u ook in uw mailbox krijgt. Een mooi voorbeeld dat uw lidkaart van het Davidsfonds meer te
bieden heeft dan u denkt !
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
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