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Beste Davidsfondsers, vrienden,  

De start van ons nieuwe werkjaar zal dit jaar wat anders lopen dan gewoonlijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We nodigen jullie dan ook graag uit voor onze 

           Familiedag 
                    op zaterdag 24 september 

                    op het Hof ter Leeuwe 
 

Wij nodigen onze leden uit voor een gezellig samenzijn. 

We doen een beroep op jullie, 

om nog meer mensen uit te nodigen zodat het nog gezelliger wordt.  

 

Bedankt dus om deze uitnodiging ook aan jullie  

kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, buren, …  te bezorgen.   

 

Iedereen is welkom. 

Denderleeuw  -  Jaargang 111  -  September 2022 

Geen bezoekje van je bestuurslid om de cultuurgids te brengen  

waaruit je de boeken voor je lidmaatschap kan kiezen. 

 

Wel een bezoekje van je bestuurslid om je uit te nodigen 

voor onze familiedag op 24 september  

en om je wat uitleg te geven over de nieuwe formule voor het lidmaatschap. 

Van het Davidsfonds in Leuven zal je een e-mail krijgen met het verzoek  

om je lidmaatschapsbijdrage (29 EUR) te storten. 

 

Je “moet” geen boeken meer kiezen,  

maar je kan nog altijd boeken aankopen, zelfs met een aanzienlijke korting. 

De “davidsfonds-klassiekers” zal je kunnen inkijken op onze familiedag.  
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                         Boekenbeurs 
 

Tot 16 uur  kan je de recente toppers uit het Davidsfondsaanbod inkijken, waaronder 

• Adrien de Gerlache – de biografie van de grootste Belgische ontdekkingsreiziger en 

leider van de Zuidpoolexpeditie in de 19de eeuw 

• Boerenpsalm – het meesterwerk van Felix Timmermans, een vernieuwde uitgave met 

voorwoord van Bart Van Loo en illustraties van Koen Broucke 

• Vele kinder- en jeugdboeken, de ideale cadeautjes voor de Sint, de Kerstman of 

Nieuwjaar. 

Je krijgt een korting van 10% op de boeken die je bestelt.  

Bestel je voor meer dan 30 EUR, dan krijg je een waardebon van 20 EUR die je kan besteden bij het 

Davidsfonds.  

Iedereen die een boek bestelt maakt kans om een waardebon van 30 EUR te winnen.  

 

                          Spelen op het speelplein 
 

De kinderen en kleinkinderen kunnen zich uitleven op het speelplein 

Een grimeur tovert de kleinsten om in een poesje, een vlinder, een éénhoorn, een batman, … 

 

 

                         Optreden Kleinkunstcollectief 
 

Het Kleinkunstcollectief brengt een vervolg op het mooie optreden dat ze vorig jaar ten beste gaven 

met een collectie van Nederlandstalige klassiekers.   

Meezingen mag ! 

 

                                                           Drank- en eetgelegenheid 

 

We serveren de klassieke bieren en frisdranken, maar je kan ook kiezen voor zomerse cocktail.  

We zorgen voor enkele hapjes, die bereid worden op de Ofyr-oven.  

 

Als lid krijg je van ons een waardebon  

voor een “scampi-hapje” en een “lamburger”  

ter waarde van 10 EUR. 

 

Om 14 uur 

Om 14 uur 

Om 16 uur 

Doorlopend 

Programma 
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