met de steun van

Open Dag met ‘Vers Geperst’
Kom ons nieuw cultuurseizoen ontdekken!
op zondag 1 oktober 2017 van 10 tot 16 uur
Traditiegetrouw nodigen we al onze leden en
belangstellenden bij het begin van een nieuw
cultuurseizoen uit op onze Open Dag. Je kan er
kennismaken met het nieuwe boeken- en cdaanbod uit de Cultuurgids 2017-2018 en er meteen
je Davidsfonds lidmaatschap hernieuwen. Zo
bekom je de fel begeerde Davidsfonds Cultuurkaart waarmee je ondermeer kan
genieten van speciale aanbiedingen bij de beste cultuurhuizen van Vlaanderen. Alle
voordelen van de Davidsfonds Cultuurkaart kan je terugvinden op de pagina’s 8 tot 13
van de Cultuurgids.
In de loop van de maand september ontvangen de leden, dank zij onze bestuursleden
en wijkmedewerkers, de nieuwe Cultuurgids met het gepersonaliseerd keuzeformulier.
De omslag bevat tevens het jaarprogramma 2017-2018 van onze afdeling.
Wie nog geen lid is en geïnteresseerd is in ons cultureel aanbod kan op de
Open Dag totaal vrijblijvend kennismaken met onze afdelingswerking. Je kan ook
telefonisch of via e-mail contact nemen als je op zondag 1 oktober niet vrij bent.
Tijdens je bezoek op de Open Dag bieden we je graag een Cava, koffie of thee aan en
kan je intussen kennismaken maken met onze bestuursleden. Enkele getalenteerde
jongeren zullen de voormiddag muzikaal opluisteren.
Win je LIEVELINGSBOEK! Werd je verrast op ‘Vers Geperst’? Zag je een boek of
cd die je hart sneller deed slaan? Vul dan snel het formuliertje in, dat je bij het onthaal
zal ontvangen, met je top 3 en maak kans op een van de boeken van je verlanglijstje.
Vorig jaar ontvingen 5 leden van onze afdeling hun lievelingsboek!
Mogen we jullie opnieuw talrijk verwelkomen?
Met vriendelijke groeten,
Boudewijn Vanhouteghem, voorzitter
en het voltallig bestuur.
Wanneer?

zondag 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Waar?

Parochiaal OntmoetingsCentrum Sint-Willibrord,
Keurvorst Karel Theodoorstraat 4 te Sint-Andries

Info:

Boudewijn Vanhouteghem, telefoon 050 31 09 10

www.davidsfonds8200.brugseverenigingen.be
www.davidsfonds.be
davidsfonds.sm.sa@gmail.com
IBAN BE95 7381 2619 0958

