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Beste Davidsfondsleden, vrienden,

De start van ons werkjaar verloopt dit jaar niet zoals andere jaren. Het covid-19 virus heeft
uiteraard ook op ons, als vereniging, een enorme impact.
Wij hebben er echter voor gekozen om onze activiteiten in de mate van het mogelijke te laten
doorgaan. Het virus zal nog voor langere tijd ons leven beïnvloeden, maar wij willen jullie toch de
mogelijkheid bieden om af en toe uit zijn kot te komen.
De aandacht voor veiligheid en gezondheid is daarbij essentieel. Jullie zullen merken dat we in onze
uitnodigingen bij ieder van onze activiteiten specifiek de bijkomende coronaveiligheidsmaatregelen
vermelden.
Zelfs met al die bijkomende maatregelen dienen we specifiek te vermelden dat we mensen uit
risicogroepen afraden om deel te nemen aan onze activiteiten. We beseffen uiteraard dat een
aanzienlijk deel van onze leden (als 65+) tot deze risicogroep behoort. We willen hen uiteraard niet
het gevoel geven dat ze er niet meer bij horen. Integendeel, we hebben iedereen nu meer dan ooit
nodig.

Er komt nog een post-corona tijdperk,
waarin we ons normale leven en onze activiteiten kunnen hervatten.
En dat willen jullie toch niet missen ?

We rekenen dan ook op jullie steun,
eerst en vooral door het hernieuwen van jullie lidmaatschap.

Zo kunnen we ook in de toekomst nog verder werken aan missie.

Cultuur beleef je samen !
Alvast onze dank vanwege het bestuur !

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

Zaterdag 19 september
Vers Geperst
We starten het nieuwe werkjaar met de hernieuwing van jullie lidmaatschap. In de komende
dagen bezorgt je bestuurslid jullie de Cultuurgids 2020 – 2021. De formule voor het lidmaatschap
blijft dezelfde als de vorige jaren en wordt uitgebreid beschreven in de Cultuurgids. Je vindt daar
ook de vele voordelen die de Davidsfonds Cultuurkaart biedt.
Je kan ons je keuze op 3 manieren bevestigen :
1. Je komt naar ‘Vers Geperst’ op zaterdag 19 september 2019 in de zaal Breughel op het
Dorp. Van 14 uur tot 18 uur kan je daar de boeken, waaruit je kan kiezen voor je
lidmaatschap, inkijken.
2. Je stuurt je keuze door naar info@davidsfondsdenderleeuw.be. Vermeld het nummer en de
titel van de boeken die je kiest voor je lidmaatschap. Wij sturen je een mailtje terug met de
bevestiging van het te betalen bedrag.
3. Bezorg je formulier aan je bestuurslid of spreek met hem af wanneer hij het mag komen
ophalen.

Corona-veiligheidsmaatregelen voor Vers Geperst
•

Er mogen maximaal 25 mensen in de grote zaal van de Breugel. Je mag zonder afspraak komen,
maar het is mogelijk dat je even moet wachten voor je binnen kunt.
Je kan ons ook laten weten wanneer je komt. Dan geniet je voorrang.
Stuur ons een mail met het uur van je voorkeur
of bel naar 053/66.10.43

•

Handen ontsmetten bij het binnenkomen is verplicht. Een mondmasker is verplicht tijdens het
volledige bezoek. Ook de aanwezige bestuursleden zullen een mondmasker dragen.

•

We voorzien plastic handschoenen zodat je de boeken in alle veiligheid kan vastnemen.

•

Er worden geen cash verrichtingen gedaan tijdens Vers Geperst. De bijdrage voor het lidmaatschap
wordt betaald via overschrijving.

•

We kunnen zelf geen drankje aanbieden. Wie zijn lidmaatschap komt hernieuwen krijgt van ons een
drankbonnetje om in De Vrede iets te gaan drinken.

•

Het geplande avondconcert met Eva De Roovere wordt verschoven naar volgend jaar.

•

Wie tot een risicogroep behoort, d.w.z. senioren van 65+, personen met een ernstig onderliggende
medische aandoening, personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan
een COVID-infectie doen denken of als er in je naaste omgeving ziekte(symptomen) zijn geweest,
dienen wij hun aanwezigheid op de activiteit af te raden.
Vele van onze leden kiezen boeken voor hun kinderen of kleinkinderen.
Kan je zelf niet komen, dan mag je hen altijd vragen om in jouw plaats langs te komen !
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Vrijdag 9 oktober
Bijeenkomst leesgroep
We hernemen het boek van de bijeenkomst in maart, die omwille van corona werd afgelast.

‘Het tumult van de tijd’ van Julian Barnes
Eind jaren dertig staat een jonge man – aanstormende componist,
toegewijde huisvader – met een ingepakt koffertje bij de lift van een
flatgebouw in Leningrad. Hij wacht er de hele nacht, nachtenlang, in de
overtuiging dat hij opgepakt zal worden en afgevoerd naar het Grote Huis.
Geen enkele beroemdheid die hij in de afgelopen tien jaar heeft ontmoet,
kan hem nu helpen. En weinig mensen die naar het Grote Huis worden
afgevoerd, komen ooit terug. Aldus begint de eerste roman van Julian
Barnes sinds zijn met de Man Booker Prize bekroonde Alsof het voorbij is.
Een verhaal over de botsing tussen Kunst en Macht, en de compromissen
die een kunstenaar moet aangaan om zijn stempel op de wereld te drukken
– dit allemaal aan de hand van de fictionele biografie van een van de
grootste componisten van de twintigste eeuw, Dmitri Sjostakovitsj. 'Het
tumult van de tijd' is wel Barnes’ meest diepgaande werk tot nu toe, het
werk van een literaire grootmeester.

Een aantal exemplaren van het boek kunnen afgehaald worden in de bibliotheek.
De leesgroep komt samen in de polyvalente zaal van de bib op vrijdag 9 oktober om 20 uur.
Iedereen die het boek gelezen heeft is welkom.
Corona-veiligheidsmaatregelen voor de leesgroep
•

Er mogen maximaal 14 mensen in de polyvalente zaal aanwezig zijn (bibliotheekpersoneel
inbegrepen). Wil je graag deelnemen, dan laat je dat best zo snel mogelijk weten (via mail of
telefonisch). Wie eerst komt, eerst maalt.

•

Handen ontsmetten bij het binnenkomen is verplicht.

•

Je draagt een mondmasker bij het binnenkomen en verlaten van de bibliotheek of bij het
verlaten van je zitplaats. Eens je op je plaats zit, is het niet meer verplicht.

•

Wie tot een risicogroep behoort, d.w.z. senioren van 65+, personen met een ernstig
onderliggende medische aandoening, personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten
hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken of als er in je naaste omgeving
ziekte(symptomen) zijn geweest, dienen wij hun aanwezigheid op de activiteit af te raden.

Een vrijetijdshuis in Denderleeuw
Het gemeentebestuur werkt momenteel aan de plannen voor een Vrijetijdshuis in het Triolet
gebouw in de A. De Cockstraat. Wil ook jij je mening kwijt hoe je dit graag ingevuld ziet, dan kan je
tot 30 september je mening geven via dit online formulier.
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
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