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Beste Davidsfondsers,
Ons programma blijft zich verder ontwikkelen. Voor onze reis naar Italië hebben we eindelijk de
vliegtuigtickets te pakken, zodat we de reis verder kunnen afwerken. Met 49 deelnemers zit ons
busje alweer vol.
Ook voor ons blitzbezoek aan Parijs kregen we in geen tijd voldoende reacties om er mee verder te
gaan. Voor wie nog meewil zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar op de bus.
Maar eerst en vooral willen we jullie graag uitnodigen voor onze 2 top-activiteiten van de komende
weken :

Ledenfeest op 3 december
“4-gangen kaasmenu met gepaste wijnen”
Voor het eerste in 33 jaar stappen we af van de klassieke buffet-formule. We serveren u deze keer
een 4-gangen kaasmenu. Iedere gang bestaat uit een 3-tal kazen met eenzelfde thema (zachte kazen,
witschimmelkazen, roodschimmelkazen en blauwschimmelkazen) die telkens met een gepaste wijn,
een broodje en een stukje fruit worden geserveerd.
Als voorsmaakje geven we jullie de eerste gang (thema 'Zachte Kazen')
Brebille Papillon
romige schapenkaas uit de Causses
Zachte Geitenkaas met rozijnen
van de geitenboerderij Polle in Lichtaart
Le Poteaupré
een crème van een trappistenkaas uit Chimay
Domaine d’en Ségur
Sauvignon Blanc – Côtes du Tarn - 2009

Het volledige menu kan u bekijken op onze website : www.davidsfondsdenderleeuw.be.
Wie geen kaas eet kan, zoals vorig jaar, opteren voor een vleesbuffet. We zorgen ook hier voor een
‘iets lichter’ viergangenmenu.
Tussendoor projecteren we enkele beelden van de activiteiten van het afgelopen jaar. We sluiten
zoals steeds af met koffie en een gebakje.
Het feest heeft plaats in de refter van het IKSO, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €,
Studenten betalen 6€ , kinderen 2€. Inschrijven voor beide activiteiten kan door eerst te bellen naar
Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) of via e-mail en nadien het gepaste bedrag
over te schrijven op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

Voordracht – 19 november
"De inval van de Duitsers in de Denderstreek in 1914"
De eerste wereldoorlog wordt in november telkens weer
actueel, ook al is het nu bijna honderd jaar geleden. De laatste
getuigen verdwijnen, de verhalen erover blijven ons echter
aanspreken, al is het maar omdat we ze gehoord hebben van
ouders of grootouders.
Patrick Goossens woont in Denderleeuw en schreef samen met
zijn echtgenote Lieve Meiresonne het boek "Vlaanderen
Niemandsland 1914", uitgegeven bij het Davidsfonds. Daarin
geven zij een gedetailleerd relaas over het verloop van de
eerste maanden van de Duitse inval in 1914. Tijdens de
voordracht wordt uiteraard de nadruk gelegd op de
gebeurtenissen in en rond Denderleeuw.
De voordracht heeft plaats op 19 november om 20 uur in zaal
Breughel, Dorp te Denderleeuw.
Inkom : 3 EUR bij voorinschrijving (1 consumptie inbegrepen). 5 EUR ter plaatse.

Parijs – 28/29 december
“Light” bezoek aan de “Licht”stad
Voor deze uitstap zijn er nog plaatsen beschikbaar. De tickets voor de Monet-tentoonstelling in het
Grand Palais zijn spijtig genoeg uitverkocht.
We starten waar we ons vorige bezoek (7 jaar geleden) beëindigden, met een vrije wandeling op de
heuvel van Montmartre. Na het inchecken in het hotel, gaan we naar de kerstmarkt op de Champs
Elysees, waar we ook de Monet-tentoonstelling bezoeken om 18 uur. We sluiten de dag af met een
rondrit ‘Paris by Night’.
Op dag twee maken we de wandeling langs de overdekte gaanderijen van Parijs (Galerie Vero-Dodat,
Galerie Vivienne, Galerie Colbert, Passage Jouffroy, Passage Verdeau, Passage du Grand-Cerf). Wie
wil kan van de gelegenheid gebruik maken om nog wat cadeautjes voor het eindejaar in te slaan in
de Parijse winkels of bezoekt één van de vele musea in Parijs.
De prijs voor deelname bedraagt 95 EUR (bus, kamer en ontbijt in het IBIS hotel (**) nabij de Porte de
Clichy, koffie met koek op de heenreis) + € 13 extra voor het vrij bezoek aan de tentoonstelling van Monet.
De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt € 30.

Inschrijven voor deze activiteiten kan door eerst te bellen naar Frank en Els De
Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) of via e-mail en nadien het gepaste bedrag over
te schrijven op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

