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Beste Davidsfondsers,
Wie nog niet heeft ingeschreven voor ons

Ledenfeest op 3 december
“4-gangen kaasmenu met gepaste wijnen”
kan dit alsnog doen. We gaven jullie eerder een voorsmaakje van het voorgerecht ( 'Zachte Kazen').
Het dessert ziet er als volgt uit en wordt geserveerd met een zoete Pacherenc du Vic Bilh uit de
Pyreneeën :
Roquefort
Schapekaas uit het Centraal Massief
Rochebaron
Zachte blauwschimmelkaas uit de Auvergne
Boerenkaas uit Gouda
5 jaar gerijpt
Het volledige menu kan u bekijken op onze website : www.davidsfondsdenderleeuw.be.
Het feest heeft plaats in de refter van het IKSO, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €,
Studenten betalen 6€ , kinderen 2€. Inschrijven 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.

voor uw agenda
Op vrijdag 10 december om 20 uur komt onze leesgroep opnieuw bijeen in de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek. Op het programma staat “De Nacht voor de Scheiding” van Sandor Marai.
Iedereen die het boek gelezen heeft is van harte welkom.
Omdat we de leden van het Davidsfonds ook op andere plaatsen tegenkomen, maken we graag wat
reclame voor komende muzikale evenementen, waar één of meerdere van onze (bestuurs)leden
actief bij betrokken zijn (meer info op onze website) :
 Zaterdag 18 december om 20 uur : Kerstconcert van ‘De Dendergalm’ in de SintAmanduskerk van Denderleeuw
 Woensdag 29 december om 20 uur : Kerstconcert van het ‘Gemengd Koor Denderleeuw’
in de Onze-Lieve-Vrouw Ter Nood kerk te Huissegem, Denderleeuw
 Zondag 26 december om 19 uur : "Kerst met een hart" ten voordele van Teledienst in de
abdijkerk Kerkplein Ninove
En natuurlijk vergeten we ook ons eigen
op

zaterdag 22 januari

nieuwjaarsconcert niet, dat dit jaar doorgaat

in de feestzaal van het IKSO.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

