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                      Jaargang 96 oktober 2007 

 
 

 

 

Beste Davidsfondser, 

 

Op donderdag 22 november nodigen we u uit voor een bezoek  

 

achter de schermen van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. 
 

 
 

Om 19 uur komen we samen aan de infobalie van het ziekenhuis. In het auditorium worden we verwelkomd 

door de heer Luc Van den Bremt, algemeen directeur. Hij verzorgt ook de inleiding. Daarna bezoeken we 

o.m. de spoedopname, de medische beeldvorming, het operatiekwartier en de verloskamer. 

 

Inschrijven kan bij Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter op tel.nr. 053/66.10.43 vóór 15 november. Stel 

niet uit, want het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is gratis. 

 

 

 

We hebben nog enkele plaatsen vrij voor de tentoonstelling Rubens, een genie aan het werk. 
We hebben een gids besteld voor zaterdagnamiddag 10 november om 14.30 uur. We komen samen 

in het Station van Denderleeuw rond 13.00 uur.  Inschrijven kan door te bellen naar Frank en Els De 

Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43). 

 

 

 

Op speciaal verzoek mogen we u ook uitnodigen voor de tentoonstelling : Als beelden spreken 

 

In deze tentoonstelling vind je werken van Andrea 

Ceulemans die haar kunstenaarsnaam veranderd heeft 

in Andrea da Angelo nadat ze een bijna-

doodservaring had. Door een verkeerde injectie 

zweefde ze tussen leven en dood. Over die ervaring 

spreekt ze met tederheid: ‘een zacht wit licht in de 

verte dat mij  rustig maakte en wenkte. Het is, denk ik 

de bezorgdheid om mijn kinderen die mij losrukte uit 

die gelatenheid die mij zacht deed wegglijden.’ Zij 

geeft veel daarvan weer in haar werken. 

 

Elk weekend, zaterdag- en zondagnamiddag van 14-18u. staat de voordeur van Kruispunt in de 

Collegestraat open en dat van 28 oktober tot 25 november. De toegang is gratis.  

 

 

 

Ons ledenfeest heeft plaats op vrijdag 7 december. Noteer  alvast de datum in uw agenda. 

 

    Vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be  


