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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we u uit voor volgende activiteiten :

z

Lutgardismis op zondag 11 juni
We herdenken samen onze overleden Davidsfondsleden in de kerk van Leeuwbrug om 10.30 uur. De eucharistieviering
wordt opgeluisterd door het parochiaal koor van Huissegem. Na de mis bieden we u een drankje aan.

z

Zomerzoektocht in Halle en omgeving
De zoektocht brengt ons dit jaar naar Halle en omgeving. Pepingen, Alsemberg, Dworp, … om maar enkele pareltjes uit
de Zennevallei op te noemen. Nog beter doen dan vorig jaar (met drie van onze leden in de top 10) wordt moeilijk. Maar
deelnemen is ook in dit geval belangrijker dan winnen. In bijgaande folder (indien tijdig geleverd) vindt u alle details.
Wie bij ons één of meerdere deelnemingsformulieren wenst te bestellen, krijgt een speciale prijs van 12.5 €. U belt
daarvoor naar tel.nr. 053/66.10.43 en schrijft nadien het gepaste bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw. Maak eens wat publiciteit hiervoor bij vrienden. Zoeken in goed gezelschap maakt het iets eenvoudiger.

z

Fietstocht op zondag 25 juni
Ook voor onze fietstocht gaan we naar de groene long van Brussel : het Zoniënwoud. We
vertrekken aan het Museum van Midden-Afrika in Tervuren en maken vervolgens een tocht
van een 50-tal kilometer langs Overijse, Hoeilaart en La Hulpe. Op ons parcours komen we
een paar (nijdige) hellingen tegen, maar we passen het tempo aan zodat iedereen de tocht kan
rondmaken.
We vertrekken om 9 uur op het Dorp van Denderleeuw. Onderweg wordt er gepicknickt en we
zorgen ook voor een drankje. Wij zijn terug in Denderleeuw rond 18 uur. Wie gebruik wil maken van ons gratis
fietsvervoer, gelieve te bellen naar tel.nr 053/66.10.43, liefst vóór 22 juni.

z

‘Madame Butterfly’ in het kasteel van Ooidonk op zaterdag 9 september
Voor deze opera van Giacomo Puccini, die in openlucht gespeeld wordt op de binnenkoer van het kasteel van Ooidonk,
zijn er nog plaatsen beschikbaar. Het exotische verhaal van de Japanse geisha Madame Butterfly en haar afvallige
luitenant Pinkerton werd door Giacomo Puccini op meesterlijke wijze vertaald in een meeslepende melodramatische
opera van wereldklasse.
We vertrekken met de bus op het Dorp in Denderleeuw om 18.00 uur. Bij aankomst in Bachte Maria Leerne, maken we
een korte wandeling in de buurt van het kasteel. Om 20.15 uur worden we verwacht op een verzorgde receptie in de
tuinen van het kasteel. Voor de voorstelling om 21.30 uur hebben we eersterangsplaatsen (normale prijs 50 €). Per twee
personen kunnen we ook nog een programma-brochure aanbieden.
De prijs voor deelname bedraagt 55 € (inclusief het busvervoer). Inschrijven kan zolang de voorraad strekt, ten laatste
vóór 15 juni. U belt daarvoor naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) en schrijft daarna het passende
bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Met vriendelijke groeten van het bestuur

