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Beste Davidsfondser,
Een weekje na onze reis naar Duitsland beseffen we pas echt hoeveel geluk we hebben gehad. Niet
alleen een afwisselend programma, een uitstekende groep (59 deelnemers, een record) maar bovenal
drie dagen lang prachtig weer. Voor de deelnemers hebben we een laatste verrassing in petto : een
60-minuten durende DVD met de mooiste momenten van onze reis. Wie hem wil ontvangen, belt
naar 053/66.10.43. (Niet-deelnemers kunnen de DVD bekomen mits een bijdrage van 5 EUR).
Ook voor de lentewandeling van volgende zondag (25 mei) in

Onze Lieve Vrouw-Lombeek
hebben we goed weer besteld. We volgen er een bewegwijzerde kunstwandeling Beeld in Tuin
met beelden van Raf Cleeremans, Patrick Crombez, Amea Declercq, Walter Derycke, Jan Dierck,
Anita Huybens, Bart Jacobs, Michel Janssens, Peter Jacquemijn, Hubert Minnebo, Roland
Monteyne, Jean-Pierre Paeleman, Renaat Ramon, Yves Rhayé, Patrick Van Craenenbroeck, Karel
Vanden Braak, Paul Van Gyseghem, Hilde Van Sumere en gedichten van Bert Decorte, Hubert Van
Herreweghen en Erik Heyman op een 50-tal plaatsen in het centrum van het dorp.
We brengen een bezoekje aan het atelier van kunstenaar Michel Janssens en onderweg wordt er
natuurlijk ook ergens gestopt voor een verfrissing.
We komen samen aan de kerk van Onze Lieve Vrouw-Lombeek om 14 uur. Wie geen vervoer heeft
kan bellen naar 053/66.10.43.

Van 7 juni tot 5 oktober kan u deelnemen aan de Davidsfonds Zomerzoektocht. We blijven
dit jaar in eigen provincie : het Meetjesland.
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde brochure. Deelnemingspakketten kosten € 14 en kunnen
besteld worden bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Betaling op
rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Nog enkele data om te onthouden :
•

vrijdag 6 juni om 20 uur : laatste bijeenkomst van de leesgroep dit jaar in de
Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Op het programma : Extreem luid en Ongelooflijk
dichtbij van Jonathan Foer

•

Zaterdag 14 juni om 17.30 uur : Lutgardismis in de kerk van Huissegem.

•

Zondag 6 juli : Gulden Ei-fietstroute in Kruishoutem

Vriendelijke groeten van het bestuur

