Denderleeuw
Jaargang 109
Oktober 2020

Beste Davidsfondsleden, vrienden,
Onze voorbije activiteiten kenden een wisselend succes. Voor de wandeling in de Vlaamse Ardennen telden
we niet minder dan 30 deelnemers die, in kleine groepjes en corona-veilig, een wandeling konden maken in
een schitterend decor. Ons bezoek aan Utopia, ook voor een 30-tal geïnteresseerden, hebben we dan weer
voor een tweede keer uitgesteld. Het illustreert hoe we ons als vereniging op korte termijn aanpassen aan de
moeilijke omstandigheden.
Ook de hernieuwing van het lidmaatschap verloopt vlot. Een eerste lading boeken werd al geleverd en
wordt in de komende dagen / weken bezorgd aan de leden. Onze teller staat intussen op 140 ! Nog een
tiental hernieuwingen te gaan om ons aantal van vorig jaar te evenaren, wat we in de huidige
omstandigheden als een succes zouden beschouwen.

Ook voor de komende weken kunnen we jullie alweer enkele mooie activiteiten voorstellen !

Pajottenland-wandeling
Zondag 8 november
We herhalen onze formule. Dit keer blijven we nog dichter bij huis
en gaan we wandelen tussen Neigem, Lieferinge en
Denderwindeke. We maken er opnieuw gebruik van het
knooppuntennetwerk en bieden wandelingen aan van 6 tot 14 km.
Iedereen rijdt met eigen vervoer naar het vertrekpunt aan de kerk
van Neigem. 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 dan 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 14.00 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 groepjes van maximaal 4 personen.

•

Het gezellige drankje achteraf stellen we uit tot een volgende keer, maar zoals vorige wandeling
zorgen we wel voor een versnapering onderweg.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

kaas- en wijnavond
vrijdag 4 december
Uiteraard kunnen we dit jaar geen 100 personen samenbrengen om te genieten van de lekkere kazen,
passende wijnen en vooral het aangename gezelschap.
We bieden jullie echter een alternatief om zelf een kaas- en wijnavond te organiseren. Volgens de huidige
maatregelen mag je, naast je huisgenoten, nog 4 mensen uitnodigen. Denk daarbij aan familie, vrienden of
nodig je buren eens uit. En misschien komt er tegen december nog een versoepeling.
Je kan bij ons een kant en klaar pakket bestellen voor 4 of 8 personen. Ieder pakket bevat heerlijke kazen,
een assortiment brood en wat fruit.
Pakket 4 personen

Pakket 8 personen

•

6 kaassoorten (250 gr per persoon)

•

10 kaassoorten (250 gr per persoon)

•

8 cadékes, 1 klein notenbrood, 1 klein
krentenbrood

•

16 cadékes, 2 kleine notenbroden, 2 kleine
krentenbroden

•

8 dadels, 8 vijgen, Waldorfsalade.

•

16 dadels, 16 vijgen, Waldorfsalade

•

4 “zoetjes” voor bij de koffie

•

8 “zoetjes” voor bij de koffie

Prijs : 50 EUR

Prijs : 100 EUR

Je kan daarbij ook de passende wijnen bestellen. We geven daarvoor de keuze tussen Cava, witte wijn en
rode wijn à 10 EUR per fles. Onze “wijnmeester” maakt binnenkort zijn keuze.
We leveren aan huis op vrijdagnamiddag 4 december of je kan het pakket zelf komen afhalen. Voor
verplaatsingen van meer dan 5 km buiten Denderleeuw vragen we een bijdrage van 5 EUR voor de levering.
Noteer de datum in je agenda en nodig alvast je “bubbel” uit. Het bestelformulier bezorgen we je begin
november.

Corona-veiligheidsmaatregelen
•

De etenswaren worden conform de corona-reglementering verpakt

•

Iedereen respecteert de beperkingen (eigen huisbubbel + maximaal 4 gasten)

leesgroep
‘De Pest’ van Albert Camus
Voor de volgende bijeenkomst van onze leesgroep kiezen we voor ouder boek
met een actueel thema
beschikbaar in de bib.

. Exemplaren van het boek zijn binnenkort

De leesgroep komt samen in de polyvalente zaal van de bib op vrijdag 11
december om 20 uur.
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

1e Scrabble-toernooi
1 – 30 november
Bij het Davidsfonds dragen wij “taal” hoog in ons vaandel.
In deze corona-tijden willen we jullie dan ook graag uitnodigen om met elkaar een taal-spelletje “Scrabble”
te spelen. Een leuke manier om online met enkele mensen in contact te komen.
Het enige wat je daarvoor nodig hebt is de app “WORDFEUD”, die je gratis kan downloaden op je
smartphone of tablet.
Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar kandidaat spelers. Wij organiseren voor jullie een heus toernooi.

Hoe verloopt het ?
-

Iedereen kan gratis inschrijven tot 30 oktober.

-

Het lot bepaalt de samenstelling van de poules : 4 tot 6 deelnemers per groep (afhankelijk van het
aantal inschrijvingen).
We sturen iedere groep het email-adres, en indien beschikbaar het facebook-account, door van de
andere kandidaten van de groep.

-

Van 1 tot 15 november worden de voorrondes gespeeld. In elke poule speelt iedereen tegen
iedereen, dus 3 of 5 spelletjes.
Via de app kan je je tegenstrever uitdagen.
De winnaar van elke wedstrijd mailt de uitslag door naar info@davidsfondsdenderleeuw.be

-

Van 16 tot 30 november wordt de eindronde gespeeld, opnieuw in poules (de winnaars van de
voorronde in poule 1, de tweedes in poule 2, …)

Nog enkele tips :
-

Iedere deelnemer bepaalt zelf het tempo waarin gespeeld wordt. Je kan een spelletje in 1 uur
afronden, maar je kan er ook enkele dagen over doen. Via de chat-functie kan je bij het begin van
het spel eventueel laten weten op welke tijdstippen je kan spelen.

-

Vroeger speelden we Scrabble met de dikke Van Dale erbij. Tegenwoordig vind je online heel wat
hulpmiddelen. Ga maar eens kijken op wordfeudpro.nl ! Zo zijn we zeker dat iedereen met dezelfde
middelen ten strijde kan trekken.

Wij zorgen voor enkele mooie prijzen, aangepast aan het aantal deelnemers !
Om deel te nemen, stuur je gewoon een mailtje naar info@davidsfondsdenderleeuw.be
Op 1 november sturen wij jullie de gegevens, zodat “het spel kan beginnen”.

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

