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Beste Davidsfondsers,  

 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we jullie rond deze tijd uit voor het  
 

Ledenfeest op vrijdag 2 december 
Officiële viering 100 jaar Davidsfonds Denderleeuw 

 
Wie er vorig jaar bij was, herinnert zich allicht nog ons ‘4-gangenmenu met gepaste wijnen’.  We 

brengen een nieuwe variante op dit concept : een aperitiefje met bubbels, een 3-gangenmenu van 

Belgische, Franse en Italiaanse kazen met gepaste wijnen, brood en een stukje fruit en een dessertje 

met koffie en nog een speciale afsluiter.  

 

Wie geen kaas eet kan opteren voor een vleesbuffet.  We zorgen ook hier voor een ‘driegangenmenu’. 

 

We brengen tussendoor een verslag van onze reis naar 

Italië en misschien ook nog enkele andere 

herinneringen uit ons 100-jarig bestaan.  

 
Het feest start om 20 uur  in de refter van het IKSO, 

in de Lindestraat. Volwassenen betalen 16 €, Studenten 

betalen 6€ , kinderen 2€.  Om in te schrijven bel je eerst 

naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter 

(053/66.10.43) of via e-mail en schrijf je het gepaste 

bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van 

Davidsfonds Denderleeuw.  

 

 

Nog wat nieuws over onze volgende activiteiten 
 

• Voor onze Ardennenwandeling op 12 november in de Hoge Venen zit de bus zo 

goed als vol. We vertrekken om 7.30 uur in de Middenstraat op de parking van IKSO / 

Delhaize. 

 

• Op 16 november gaan we met niet minder dan 35 personen naar de 

toneelvoorstelling ‘Achter de Wolken’.  We spreken af in de inkomhal van de 

Plomblom in Ninove, om 19.30 uur.  Wie geen eigen vervoer heeft, mag ons een seintje 

geven op 053/66.10.43. Wij proberen dit dan wel in orde te brengen.  

 

• De volgende bijeenkomst van onze leesgroep heeft plaats op 9 december om 20 

uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Op het programma staat  

‘De Geheugenhut’, het “testament” van Tom Judt, een Brits-Amerikaanse 

historicus die een verzameling stukken schreef om een balans op te maken van zijn leven 

aan het einde van een slepende ziekte.  

    

   Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 100 

November 2011 


