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Beste Davidsfondsleden, vrienden, 

We hebben de eerste activiteit van ons werkjaar al achter de rug. “Vers Geperst” kende een iets 

lagere opkomst dan gewoonlijk, maar vele leden stuurden ons al hun keuze van de boeken door via 

e-mail.  

Wie zijn lidmaatschap nog niet hernieuwde, mag binnenkort een bezoekje of een mailtje 

verwachten van één van onze bestuursleden.  Wil je ons een handje helpen ? Stuur dan de keuze 

van je boeken door via een mail aan info@davidsfonds.be.  Het volstaat om de titel en het nummer 

van de boeken te vermelden.  

Hieronder vinden jullie alvast ons programma voor oktober. We houden ons daarbij strikt aan de 

huidige corona-maatregelen en doen er in sommige gevallen nog een schepje bovenop.  

(Vlaamse) Ardennenwandeling  

Zondag 11 oktober   
We gaan wandelen in en rond de bossen van Brakel : 

Brakelbos, Livierenbos, Hayesbos. We maken er gebruik van 

het knooppuntennetwerk en bieden wandelingen aan van 6 tot 

20 kilometer.  

Iedereen rijdt met eigen vervoer (in een kleine bubbel dus) 

naar het vertrekpunt aan de kerk van Opbrakel (2 km voorbij 

Brakel op weg naar Ronse). Daar wachten wij je op en sturen je 

op pad met een kaartje van de knooppunten en een 

aanbeveling voor een route met gepaste lengte en 

moeilijkheidsgraad.  Onderweg kom je af en toe een groepje 

andere wandelaars tegen, waarmee je op veilige afstand een 

babbeltje kan slaan.  

Je kan vertrekken tussen 13.30 uur en 14.30 uur.  

 

 

Corona-veiligheidsmaatregelen voor de wandeling 

• Meld je op voorhand aan via e-mail of telefoon (053/66 10 43) 

• Vervoer in kleine groepjes. 

• Het vertrek wordt gespreid, zodat we een grote samenscholing vermijden.  

• We wandelen in kleine groepjes van maximaal 8 personen.  

• Het gezellige drankje achteraf stellen we uit tot een volgende keer. Maar misschien worden jullie 

onderweg wel verwend met een drankje of een versnapering … 
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leesgroep  

Vrijdag 9 oktober 
‘Het tumult van de tijd’ van Julian Barnes 

Je kan nog steeds een exemplaar van het boek afhalen in de bibliotheek. 

De leesgroep komt samen in de polyvalente zaal van de bib op vrijdag 9 

oktober om 20 uur.  

Iedereen die het boek gelezen heeft is welkom.  

 

 

           

 

Bezoek Utopia 
Zaterdag 24 oktober om 14.00 uur 

Ons bezoek aan  “Utopia”, de nieuwe bib van Aalst, werd omwille van 

corona verschoven naar een nieuwe datum. Daardoor zijn er enkele 

plaatsjes vrijgekomen.  

We krijgen een rondleiding die ongeveer 2 uur duurt en sluiten af met een drankje in het Utopia-

café.  

De prijs bedraagt 6 EUR per persoon, een drankje inbegrepen.   

 

        

        

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Corona-veiligheidsmaatregelen voor de leesgroep 

• Er mogen maximaal 14 mensen in de polyvalente zaal aanwezig zijn (bibliotheekpersoneel 

inbegrepen). Wil je graag deelnemen, dan laat je dat best zo snel mogelijk weten (via mail of 

telefonisch). Wie eerst komt, eerst maalt.  

• Handen ontsmetten bij het binnenkomen is verplicht. 

• Je draagt een mondmasker bij het binnenkomen en verlaten van de bibliotheek of bij het 

verlaten van je zitplaats. Eens je op je plaats zit, is het niet meer verplicht. 

• Wie tot een risicogroep behoort dienen wij  hun aanwezigheid op de activiteit af te raden. 

 

Corona-veiligheidsmaatregelen voor Utopia 

• We gaan met eigen vervoer naar Aalst. 

• Het aantal deelnemers per gids is beperkt tot 15 personen. 

• Handen ontsmetten bij het binnenkomen is verplicht. 

• Een mondmasker is verplicht tijdens  het bezoek van de bibliotheek. 

• Wie tot een risicogroep behoort dienen wij  hun aanwezigheid op de activiteit af te raden. 
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