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Beste Davidsfondsers,
We hebben de start van ons werkjaar niet gemist. Het concert van Frank Vander linden was
ronduit schitterend en werd door alle aanwezigen ten zeerste gesmaakt.
Ook de hernieuwing van het lidmaatschap verloopt vlot, zeer vlot zelfs. We hebben er nog enkele
te gaan, maar dankzij heel wat nieuwe leden, boeken we nu al winst, en dit voor het eerst sedert
vele jaren.
Het werkt stimulerend en we nodigen jullie dan ook graag uit voor onze volgende topactiviteit !

Ledenfeest
Kaas- en wijnavond
vrijdag 30 november
De kaas- en wijnavond is al 40 jaar een topper op ons programma. We zorgen voor
een aangename sfeer en topkazen, vergezeld van een passend wijntje. We tonen ook
wat beelden van onze voorbije reis naar Dublin. We sluiten de avond af met een
koffie en een ‘zelfbereid’ dessertje !
Ter gelegenheid van deze 40ste editie hebben wij voor u een superaanbod

10 EUR per persoon
(Prijs voor de leden van onze afdeling – niet-leden betalen 20 EUR of kunnen lid worden)

In deze prijs is alles inbegrepen : een aperitiefje, kaas, wijn, koffie en dessert ! Alles à volonté !
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Je bent welkom vanaf 19.00 uur.
Dus ook als je die avond nog een andere activiteit hebt, kan je even langskomen.
Eten moet je toch doen !

De vroege vogels kunnen onmiddellijk aanschuiven aan het kaasbuffet, maar ook als je wat later komt, heb
je nog de tijd om er rustig van te genieten. Het kaasbuffet wordt geserveerd tot 22 uur.
Wie geen kaas lust, kan kiezen voor een vleesschotel (te vermelden bij de inschrijving). Om praktische
redenen kunnen we die echter niet serveren in buffetvorm.
Het ledenfeest heeft plaats op vrijdagavond 30 november in de refter van het IKSO, in de Lindestraat.
Wees er op tijd bij om je plaats te reserveren. 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 van Davidsfonds Denderleeuw.
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Leesgroep – De acht bergen van Paolo Cognetti
Op vrijdag 7 december komt onze leesgroep bij elkaar. We bespreken ‘De acht bergen’ van Paolo
Cognetti.
Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is chemicus, en gefrustreerd
door zijn baan. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat is waar ze
elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje
aan de voet van de berg. Door deze gedeelde passie kan hun relatie
voortbestaan, zelfs wanneer er tragische gebeurtenissen plaatsvinden. Het
stadsleven vervult hun vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander
leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-Italiaanse
Val d’Aosta, waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen.
De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno, die voor de
koeien zorgt. Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen door de
bergen en zoektochten door verlaten huizen en oude molens, en er bloeit een
ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.
De leesgroep is een gezamenlijk initiatief van het Davidsfonds en de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.
De leesgroep komt samen in de leeszaal van de Bib om 20 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Wandelen op de Mechelse Heide’
zondag 4 november

In het Regionaal Landschap Limburg en Kempen heb je uitgebreide wandelmogelijkheden. We
kiezen voor een wandeling op de Mechelse Heide (in de buurt van Maasmechelen).
In de voormiddag maken we een wandeling (2 uur – 5 km) onder leiding van een natuurgids, die ons
laat kennismaken met één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen en verlaten groeves tussen
zandduinen en bos.
’s Middags kunnen we onze picknick nuttigen in de vrije natuur (als het weer het toelaat) of in het
Salamanderke.
In de namiddag maken we in de omgeving nog een langere wandeling (8 km).
Voor we terug naar huis rijden voorzien we nog tijd om iets te eten.
We vertrekken om 8.30 uur op de parking van IKSO / Delhaize aan de Middenstraat. We rijden met
eigen vervoer. Je betaalt 15 EUR voor het vervoer en de gids. De overige kosten (maaltijden en
dranken) worden ter plaatse afgerekend.
Inschrijven kan bij Els en Frank De Saedeleer (tel. 053 66 10 43) of via mail. Daarna schrijf je het
gepaste bedrag over op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
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