STARTDAG
Op 10/10/10 is vanaf 10 uur onze
welgekende boekenstand open voor alle
belangstellenden.

ZONDAG

Ruim 200 nieuwe boeken en cd’s liggen
er inzage.

10 OKTOBER 2010
D

Voor jong en oud: van 3 tot 99 jaar.
Ontspannend en leerrijk. Over geschiedenis, taal
en lezen. Over actuele thema’s, gezondheid en
reizen. Over genieten en ontdekken.

OPERATIE

Kom vrijblijvend langs, neem rustig de tijd om uw
keuze te maken, geef uw keuzeformulier af en u
kan afrekenen.

Graag bieden we u daarbij een kopje koffie aan
en een babbel met uw bestuurslid.
Voordelen bij het vernieuwen van uw
lidmaatschap ?

‐ een extra-voordelig Davidsfonds-ledentarief
voor alle activiteiten.
‐ gratis het tweemaandelijks cultuurmagazine
“Omtrent” met boordevol boeiende artikels.
‐ kortingen voor meer dan 10.000 culturele
activiteiten in Vlaanderen: in musea,
internationale cultuurreizen, cursussen
Universiteit Vrije Tijd, Nacht van de
Geschiedenis, Groot Nederlands Dictee, NekkaNacht, concerten met klassieke muziek, …
‐ En … met korting, een ruime keuze aan
boeken en cd’s, gaande van geschenkboeken,
geschiedenis en kunst, zingeving, landen en
reizen, genieten, tot hedendaagse actualiteit, en
niet te vergeten … de fel gesmaakte kinder- en
jeugdboeken.
‐ Voor al die voordelen betaalt u eigenlijk GEEN
lidgeld ! Eenvoudig: u kiest minstens twee
boeken en/of cd’s uit het aanbod , betaalt de
handelswaarde min de korting (tot 25%), en
krijgt alle voordelen van het lidmaatschap erbij!
‐ Uw bestuurslid uit uw buurt bezorgt u de
Davidsfonds-brochure “Boeken en cd’s 2010”
samen met een inschrijfformulier. Daarop
kunt u uw keuze uit deze uitgebreide catalogus
aanduiden en aan uw bestuurslid bezorgen.

10/10/10/10
Parochiaal Ontmoetingscentrum
Sint-Willibrord, vanaf 10 uur
K.K. Theodoorstraat 6 –
Sint Andries , links naast de kerk

Met ruim 300 leden is en blijft het
Davidsfonds in
Sint-Michiels en Sint-Andries een
dynamische cultuurvereniging, die u
jaarlijks een afwisselend en boeiend
programma aanbiedt:
gespreksavonden, daguitstappen,
geleide bezoeken, concerten, …
Dit jaar op zondag 10 oktober 2010
vanaf 10 uur tot 18.00 uur bieden wij
u terug de mogelijkheid om uw
lidmaatschap te hernieuwen.
Met bovendien om 11 uur
een gratis aperitiefconcert,
een streling voor het oor.

Uit alle leden die hun keuzeformulier indienen uiterlijk op 10 oktober (op de startdag of bij een
bestuurslid), verloten we op 22 oktober (in de pauze bij de voordracht over Poetin) een aantal boeken.
En … wie een nieuw Davidsfondslid aanbrengt, krijgt zelfs een boek gratis, alsook het nieuwe lid zelf !

Graag willen we voor u nog eens de EXTRA activiteiten van onze startdag op zondag 10 oktober
in de verf zetten!
Vanaf 10 uur: onze welbekende boekenstand onder het motto “vers geperst”
Om 11.00 uur:

APERITIEFCONCERT met harpiste Frieda De Bondt
U aangeboden door de afdeling

“Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie”(Beethoven),
en dat heeft Frieda De Bondt (Kortrijk) goed geweten. Ze volgde piano (9 jaar bij Lieve Clement)
en sedert haar 15e opleiding harp. Tot op heden volgt ze lessen bij de Bulgaarse Magda Ilieva en
treedt geregeld op. Ze laat je graag meegenieten van dit “hemelse snarenspel” en zorgt voor een
oorstrelende uitvoering met diverse gekende en minder gekende werken en geeft graag
toelichting bij haar harpinstrument.

Om 12 uur gebeurt de overdracht van de voorzittershamer van Jacques Taillaert aan
BoudewijnVanhouteghem, die kort het nieuwe jaarprogramma zal voorstellen.
Nadien, in een gezellig samenzijn, heffen we het glas op ons nieuwe werkjaar.

Doorlopend:

KUNSTTENTOONSTELLING
met werk van ons medelid: Roos Courtens
"waar het kunstwerk ophoudt, mag de toeschouwer beginnen..."
• aquarel: zachte tinten, het spel van een beetje pigment en veel water.
• mixed-media: materialen (zand, jute, touw, papier...) vormen een basis voor gevoel en
levendige kleuren in acrylverf.
• hout: een stuk boomstam vertelt een verhaal.

Ondertussen blijft de boekententoonstelling in de andere zaal open tot ’s avonds
18 uur, en kunt u uw lidmaatschap hernieuwen.
Email:
Website:

davidsfonds.sm.sa@gmail.com
www.davidsfonds8200.brugseverenigingen.be

