1 aug.2021

RECEPTIE

Hulde- en doorstart-receptie
Zaterdag 4 september 2021
van 15 tot 18 uur

Beste vrienden, Davidsfondsleden, voormalige Davidsfondsleden en sympathisanten,

Het voorbije anderhalf jaar waren er wegens covid-19 geen activiteiten van DF-Herentals.
In augustus 2020 zag het bestuur zich zelfs genoodzaakt de vereniging op te heffen. Het vond
dat er te weinig mankracht overbleef om verder te gaan.
Een belangrijk aantal leden haakten om die reden ook af voor het werkjaar 2020-2021.
Een zo bloeiende afdeling mag echter niet ter ziele gaan. De vaccinaties hebben covid-19
trouwens al ten dele teruggedrongen. Enkele leden en oud-bestuursleden hebben de energie
gevonden om een doorstart te maken. Ze zijn hard aan het werken om de leden, oud-leden en
sympathisanten opnieuw een spetterend programma aan te bieden. De voorlopige samenvatting
daarvan treft u aan in bijlage.
Om hulde te brengen aan de uittredende bestuursleden en om het nieuwe programma voor te
stellen, nodigt het nieuwe voorlopig bestuur de leden, de oud-leden en alle sympathisanten uit
op een hulde- en doorstart-receptie. Delegaties van de DF-afdelingen uit omliggende gemeenten
met wie we voortaan intensief gaan samenwerken, zullen ook voorgesteld worden. Mét hen,
kunnen we een nog rijker programma aanbieden.
Deze doorstart- en hulde-receptie heeft plaats op

4 september 2021 en start om 15 uur
in de expositieruimte van Lynx Automation
Peerdsbosstraat 1 in Herentals.
Om organisatorische redenen vragen wij uw deelname (aantal personen) te bevestigen aan
Hilde Van Roey via e-mail of sms vóór 20 augustus 21
hilde.vanroey1@telenet.be
GSM 0477 32 75 33
Van harte welkom op 4 september!

Het voorlopig bestuur
Haest Jef
Paulussen Victor
Tegenbos Guy
Van Roey Hilde

Hügerlaan 6,2280 Grobbendonk
Langenheuvel 2b,2288 Bouwel
Kloosterstraat 5/301,2200 Herentals
Sint Jobstraat 1,2200 Herentals

014/512582
014/717745
014/216948
014/215530

DF-Herentals : Voorlopige jaarplanning(21-22):

4/9/21:

Doorstart- en hulde-receptie

sept/okt: Junior Journalist-wedstrijd, Herentals, Noorderwijk-Morkhoven,
Herenthout, mmv DF-Vorselaar
4 oktober 21, avond:

Leeskring S. HERTMANS, De opgang

19 november 21, 14 u.:
Broos

DF Academie: Epidemieën in de Lage Landen, prof.

20 november 21: namiddagconcert Elisabethzaal gevolgd door diner
26 nov 21,14 uur: DF-Academie: Epidemieën
26 december 21: Vlaanderen zingt Kerst
3 dec 21, 14 uur:

DF Academie : Epidemieën

10 januari 22:

Leeskring: S. SCHWEIG, De wereld van gisteren

23 januari 22:

14 maart 22:
Maart 22:

Toast Literair: Hans Van Dyck (Vlinders) + Jef Van den Bosch
dialecten (mmv DF-Vorselaar) en muzikale omlijsting
stedelijke muziekacademie
Leeskring G. MAK, De levens van Jan Six

Nacht van de geschiedenis (mmv DF-Vorselaar)

25 juni 22: Klara in de Singel
Juni 22:

Uitstap naar Gaasbeek en Pajottenland

