
 

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be                                                             email : info@davidsfondsdenderleeuw.be  

 
 

 

Beste Davidsfondsers,  

We zijn er dit jaar extra vroeg bij om jullie uit te nodigen voor ons ledenfeest en daar hebben we goede 

redenen voor.  Na bijna 40 jaar brengen we immers enkele wijzigingen aan en daarvan  willen we jullie zo 

snel mogelijk op de hoogte brengen. Eerst en vooral wijzigen we de naam (alvast voor deze editie) in  

Gastenfeest 

vrijdag 4 december 
1. We hebben iets te vieren, dus presenteren we jullie bij 

aankomst een glaasje ‘bubbels’. 

2. Voor de vroege vogels starten we al om 19 uur, maar je kan 

ook later komen. 

3. Het kaasbuffet wordt geserveerd van 19 uur tot 22 uur, het 

dessertenbuffet loopt van 21 tot 23 uur. 

4. We willen jullie ook stimuleren om gasten mee te brengen !  

Hoe meer zielen hoe meer vreugde !  

 

We serveren jullie dus een glaasje bubbels, een rijke kaastafel en passende wijnen, een dessertenbuffet en 

een koffie of thee.  Wie geen kaas mag eten, kan aanschuiven aan het vleesbuffet.  

Leden betalen 20 EUR per persoon maar …  wie gasten meebrengt (die geen lid zijn) betaalt slechts 10 EUR 

voor zichzelf en voor de gasten.  Een concreet voorbeeld :  

Als je als lid met zijn tweeën komt, betaal je 40 EUR voor 2 personen.  

Breng je 2 gasten mee, dan betaal je 40 EUR voor 4 personen.   

Breng je 4 gasten mee, dan betaal je 60 EUR voor 6 personen. 

Geef toe : dit is een aanbieding die je niet kan laten liggen.  

Studenten (tussen 7 en 25 jaar) die met de (groot)ouders meekomen, worden ook beschouwd als ‘gasten’. 

Kinderen onder 6 jaar mogen gratis binnen.  

Het ledenfeest heeft plaats op vrijdagavond 4 december in de refter van het IKSO, in de Lindestraat.  

Wees er op tijd bij om je plaatsjes te reserveren.  De aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. 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 (434-4168501-27) van 

Davidsfonds Denderleeuw.   

 

Voor uw agenda :  

 

 Op vrijdag 9 oktober komt onze leesgroep bijeen. Op het programma : ‘Alles wat is’ van James 

Salter.  

 Op zaterdag 14 november brengen we ons jaarlijks bezoek aan Brussel. We gaan ondergronds en 

bezoeken de Coudenberg, de overblijfselen van het Paleis van Keizer Karel onder het huidige 

Koningsplein. Meer informatie hierover krijgen jullie in een volgende uitnodiging.  

 

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 104 
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