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Beste Davidsfondsers, 
 
Op onze jaarlijkse kaas- en wijnavond hebben we al heel wat flessen wijn ontkurkt, maar de nadruk 

ligt daar toch vooral op de kazen.  We nodigen u dan ook graag uit op volgende activiteit waar we 

eens dieper willen ingaan op de wijnen. 

 

Wijn proeven 

Vrijdag 31 maart om 20 uur 
 

We kunnen hiervoor beroep doen op Simonne Wellekens. Zij is voorzitter van 

de Commanderij Bellebeek, vinoloog en wijnjournalist bij ‘De Standaard. Zij 

wordt bijgestaan door Marc Roosens, wijnmeester van de Commanderij en 

lid van onze vereniging.  

 

Jullie krijgen een deskundige uitleg en kunnen proeven van 7 klassiekers. 

 

1) Bij de witte wijnen maken we een selectie op basis van de druivenras : 

Sauvignon Blanc, Chardonnay en Riesling. 

2) Bij de rode wijnen maken we een selectie op basis van de wijnstreek : 

Bourgogne, Bordeaux, Côte du Rhône en Piëmonte. 

 

We zorgen daarbij voor het nodige water en wat brood tussendoor. 

 

Deze activiteit heeft plaats in zaal ‘Den Breughel’ op het Dorp in 

Denderleeuw. We starten om 20 uur stipt. Het einde van de avond wordt 

voorzien omstreeks 23.30 uur.  

 

Deelname aan deze avond kost 16 EUR.  

 

Om deel te nemen bel je zo snel mogelijk naar Frank & Els De Saedeleer – 

Van Cauter op tel.nr 053/66.10.43.  Daarna stort je het gepaste bedrag op 

rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

 

En verder … 

 

Op vrijdag 17 februari om 20.00 uur komen we bijeen in de leeszaal van de bib en bespreken het 

boek ‘De Jonge Bruid’ van Alessandro Barrico. 

 

Op vrijdag 1 september gaan we naar de musical ‘Kiss me Kate’ aan het Donkmeer. Schrijf alvast 

de datum in je agenda. Wil je nu al een optie nemen om mee te gaan, dan mag je ons dat uiteraard 

laten weten.  

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 105 

Februari 2017 
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