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Beste Davidsfondsers,
De vakantie heeft ons deugd gedaan. Wij vliegen er opnieuw in voor een spetterend werkjaar. In
deze uitnodiging stellen we jullie graag ons jaarprogramma voor.

Zaterdag 29 september
staat al lang in onze agenda aangestipt en hopelijk ook al in die van jullie. We beginnen het jaar
immers met een spetterende dubbelactiviteit.

‘Vers Geperst’

van 16.00 tot 23.00 uur in de refter van IKSO, Middenstraat 10
Vers Geperst is onze jaarlijkse opendeurdag, waar je je lidmaatschap kan hernieuwen. De boeken
waaruit je kan kiezen voor je lidmaatschap liggen er ter inzage. Je kan er terecht voor een
gezellige babbel bij een drankje dat we jullie van harte aanbieden. Het is alvast één van de vele
kleine voordelen waarop we onze leden af en toe trakteren.
De formule voor het lidmaatschap blijft uniek. Het minimumbedrag voor het lidmaatschap is
40 EUR. Daarvoor mag je boeken of CD’s kiezen uit een ruim aanbod. Je bestuurslid brengt de
cataloog bij je thuis, maar je kan ook gaan kijken op de website van het Davidsfonds, waar je nog
een ruimere keuze hebt.
Op de website van het Davidsfonds vind je nog heel wat andere voordelen die verbonden zijn aan
je lidmaatschap : kortingen bij Davidsfonds Academie en Cultuurreizen en bij talrijke
cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel.

‘Frank Vander linden solo’
om 20.30 uur in de Feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10

Kaarten voor het optreden zijn, zolang de voorraad strekt, beschikbaar bij je bestuurslid
of via mail : frank@davidsfondsdenderleeuw.be.

De deuren gaan open om 20.00 uur. De bar is doorlopend geopend vanaf 16 uur, je kan vóór het
optreden dus rustig genieten van een drankje.
Tijdens Vers Geperst, vanaf 16.00 uur, kan je een genummerde plaats voor het optreden
reserveren zodat je niet in de rij hoeft te staan.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

Jaarprogramma 2018 - 2019
Graag stellen we u ons nieuwe programma voor. Noteer alvast de data in jouw agenda.

Zaterdag 29 september

Vers Geperst
& Concert ‘Frank Vander linden’

Vrijdag 12 oktober

Bijeenkomst Leesgroep (*)
‘De Ontheemden’ van Amin Maalouf

Zondag 4 november

Wandeling op de Mechelse Heide

Vrijdag 30 november

Kaas- en Wijnavond

Vrijdag 12 december

Bijeenkomst Leesgroep (*)
‘De Acht Bergen’ van Paolo Cognetti

Zondag 20 januari

Toast Literair met Kirstin Vanlierde

Zondag 3 februari

Winterwandeling in Erpe-Mere

Woensdag 6 februari

Lezing over dialecten in de Denderstreek (*)

Vrijdag 22 februari

Bijeenkomst Leesgroep (*)

Vrijdag 15 maart

Wijndegustatie

Zaterdag 30 maart

Arte Amanti met Liebrecht Vanbeckevoort

… april

Daguitstap Antwerpen
Bezoek Havenhuis en Jaintempel

Donderdag 30 mei
tot zondag 2 juni

4-daagse reis naar Aube-Champagne

Zondag 2 juni

Start Davidsfonds Zomerzoektocht

Zaterdag 15 juni

Lutgardismis

Zondag 23 juni

Fietswandeling in Brussel

Vrijdag 30 augustus

Bijwonen Musical “Titanic” aan het Donkmeer

Via onze uitnodigingen en op onze website houden we jullie zeker op de hoogte.

Met vriendelijke groeten vanweg het bestuur

(*) Deze activiteiten organiseren we in samenwerking met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

