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Beste Davidsfondser,
Graag nodigen we jullie uit voor onze fietstocht. Op zondag 6 juli rijden we de

Gulden Ei-route in Kruishoutem
Deze route start aan de kerk van Kruishoutem. De totale afstand bedraagt
50 km langs een licht heuvelachtig parcours op de waterscheidingslijn
tussen Leie en Schelde. In de voormiddag rijden we een 30-tal km langs
Nokere en Lozer.
’s Middags houden we halt bij Philemon Van Cleemputte, u allen wel bekend, die ‘toevallig’ een
parochiaal etentje organiseert. We kunnen er terecht voor ons middagmaal (Kalkoenfilet +
Breugelgebraad of koude gemengde schotel à 13 EUR). Na de middag rijden we nog een lus van
20 km langs pittoreske dorpjes en gehuchten : Huise, Mullem, Wannegem-Lede. Allicht komen
enkele namen u bekend voor uit de Ronde van Vlaanderen.
We vertrekken om 9 uur op het Dorp met eigen vervoer (vergoeding voor de chauffeur bedraagt 4
Euro per persoon). Inschrijven kan bij Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43)
– vergeet de keuze voor het middagmaal niet door te geven. Het passende bedrag dient
overgeschreven te worden op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
We kunnen een beperkt aantal fietsen vervoeren. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk.

Op zaterdag 14 juni om 17.30 uur vieren we samen de

Lutgardismis
in de kerk van Huissegem. We herdenken onze overleden leden en bestuursleden. De mis wordt
opgeluisterd door het Gemengd Koor Chorus Christi. Na de mis nodigen we u uit voor een drankje
in De Bloeiende Wijngaard.
We willen u nu ook al uitnodigen voor een balletvoorstelling. Op zondag 7 december om 15 uur
wordt in het Koninklijk Circus te Brussel

Het Zwanenmeer van Tchaikovsky
opgevoerd door het Stadsballet van Moskou.
Het Zwanenmeer werd gecomponeerd in 1876, maar slechts in 1895 voor de eerste keer opgevoerd
in St. Petersburg. Het verhaal brengt ons naar een romantische en denkbeeldige wereld, waar prins
Siegfried verliefd wordt op een zwaan, in werkelijkheid een prinses. Overdag een zwaan, ‘s nachts
een vrouw. Tot de betovering verbroken wordt …
We hebben hiervoor een optie genomen op 40 eersterangsplaatsen. Kaarten kosten 68 Euro. Wie
meewil, belt zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (053/66.10.43) en
schrijft nadien het passende bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw. De verplaatsing gebeurt met de trein en wordt ter plaatse betaald (max 4 Euro).
Vriendelijke groeten van het bestuur

