
      Afdeling Denderleeuw             

                       Jaargang 96 januari 2008 

 
 

 

Beste Davidsfondser, 

 

Graag nodigen we u uit voor een gezonde winterwandeling in het 

Geutelingendorp Elst, een parel van de Vlaamse Ardennen, op 

zaterdag 2 februari 2008. Het programma bestaat uit 3 delen : 

 

• Een flinke wandeling van ong. 8 km door een schilderachtig 

landschap,  langs verharde wegen. Na de wandeling houden we kort 

halt voor een koffie of een streekbiertje in de herberg ‘Het Leven’.  

• Daarna worden we in de Appoloniakerk opgewacht door E.H. Pastoor 

Georges Herregods, oud-legeraalmoezenier en vooral gekend als 

origineel en veelzijdig kunstenaar. Deze zal ons onderhouden over 

zijn werk en over het oeuvre van de Gentse kunstenaar Marc De 

Corte, die in de kerk ter gelegenheid van de geutelingenfeesten een 

tentoonstelling houdt over het thema “Vrouwen in de Bijbel”. 

• We sluiten de namiddag af in de feestzaal “Ter Elst” voor een 

smakelijke geuteling met koffie. 

 

We vertrekken op het Dorp te Denderleeuw om 13 uur stipt met eigen vervoer. Inschrijven kan bij 

Robert Van Neck (tel.nr. 053/66.69.46) ten laatste op 25 januari. Deelnemen kost 8 EUR per 

persoon. In deze prijs is inbegrepen : een consumptie na de wandeling, een geuteling met koffie na 

de tentoonstelling en 2 EUR als vergoeding voor de chauffeurs.  Het passende bedrag dient 

overgeschreven te worden op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

(Wie enkel meegaat voor de wandeling en consumptie, betaalt 4 EUR) 

 

 

 

Op vrijdag 25 januari om 20.00 uur  nodigen wij u uit op onze poëzie-avond. Centrale 

gast is Geert Jan Beeckman, afkomstig uit Welle. Hij maakte vorig jaar zijn debuut met de 

bundel ‘Diep in het seizoen’. Daarin verkent hij de grote thema's van het leven: het verstrijken van 

de tijd, de liefde, de melancholie, het schrijven en de dood. De reflectie over de dood en het 

voorbijgaan van alle dingen kleurt vooral de eerste delen van ‘Diep in het seizoen’. De bundel bloeit 

daarna open in een ode aan de liefde die de tijd lijkt te kunnen bezweren. 

Deze poëzie-avond heeft zoals steeds plaats in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Een selectie 

van zijn gedichten is daar verkrijgbaar. 

 

 

 

Vergeet ook ons Nieuwjaarsconcert niet : op zaterdag 19 januari om 20.00 uur  brengt 

het gemengd koor Denderleeuw Chorus Christi ons een gevarieerd programma.  

Na het concert bieden wij u onze nieuwjaarsreceptie aan. 

  

Kaarten in voorverkoop kunnen nog bekomen worden op tel.nr. 053/66.10.43. 

 

    Vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be  

Pas op ! 

Nieuwe datum 


