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Beste Davidsfondsers,  

 

graag bieden wij jullie onze beste wensen aan voor een sprankelend 2016.  We wensen jullie een 

gezond en zorgeloos jaar, vol geluk, gezelligheid en warmte voor elkaar.  

Wij zullen ook in 2016 ons steentje hieraan blijven bijdragen. In deze uitnodiging vinden jullie 

alvast onze eerste activiteiten voor het komende jaar. Er volgen er zeker nog ! 

 

Toast literair - Blomlezing 

Zondag 24 januari 2016 om 10.30 uur 

 

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we onze nieuwjaarsreceptie op 

een hoger niveau met een ‘literaire toast’. Dit keer brengt ons 

bestuurslid, Rudy Blom, een ‘blomlezing’ met twee van zijn 

favoriete kortverhalen.  

 

Deze activiteit gaat door in de foyer van zaal Breughel om 

10.30 uur op het Dorp in Denderleeuw.  

 

De toegang is gratis. Na de blomlezing bieden we u een drankje aan 

zodat we nog even kunnen bijpraten.  Ook wie enkel een glaasje wil 

komen drinken is van harte welkom. 

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Noteer ook al volgende data in jullie agenda.  

 Op zondag 7 februari gaan we voor onze winterwandeling naar Denderhoutem, waar 

we vooral de kleine wegels gaan opzoeken. 

 Op dinsdag 23 februari is er in de parketzaal van het Kasteeltje een voordracht van 

Bert De Vroey over ‘de kiezers van de (Amerikaanse) president’, een thema dat op 

dat moment brandend actueel zal zijn.  

 Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari en op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart, 

reserveren wij voor jullie een goede plaats voor de muzikale avonden van IKSO, een 

tweejaarlijks spektakel dat telkens weer garant staat voor kwaliteit.  Kaarten kunnen ook bij 

ons besteld worden (053/66.10.43 of via mail).  

 Onze volgende literaire avond heeft plaats op vrijdag 11 maart. We testen er iets nieuw uit : 

‘Slow reading’. Voor één keer komen we niet bij elkaar om gezellig over een boek te praten – 

maar om gezamenlijk een uur lang zonder afleiding te lezen uit een boek naar keuze. Meer 

hierover in een volgende uitnodiging ! 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.  

Denderleeuw 
Jaargang 104 

December 2015 
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