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Beste Davidsfondsers, 

 

Deze zomer, van begin juni tot einde september, kan u deelnemen aan de Zomerzoektocht. 
Bestemming is deze keer de EUREGIO. Vanuit ’s Gravenvoeren werd een mooie tocht 

uitgestippeld doorheen Voeren, het Nederlands-Limburgse Heuvelland en Wallonië (het land van 

Herve). U kan het parcours afleggen met de wagen (54 km) of met de fiets (45 km).  

 

De zoektochten bieden u telkens weer een unieke kijk op een prachtig stukje Vlaanderen. Een ideale 

activiteit voor een daguitstap tijdens een warme zomerdag. Of misschien maak je er zelfs een twee- 

of driedaagse van met enkele vrienden. Waarom niet ? 

 

Deelnemingspakketten (inclusief de gratis streekgids) kosten € 14 voor Davidsfondsleden.  Wie het 

pakket midden juni geleverd wenst te krijgen, dient absoluut te bestellen vóór 31 mei.  

 
 

Voor de musical Camelot, het tweejaarlijkse muzikale 

openluchtspektakel op het Donkmeer, op vrijdag 28 augustus zijn 

nog plaatsen beschikbaar.  

De regisseur, Frank Van Laecke, en de cast, met o.a. Jan Schepens als 

Lancelot, staan alweer borg voor een spectaculaire belevenis waarin u 

als toeschouwer terugkeert naar de wereld van ridders, zwaarden, paarden en de magiër Merlijn. 

 

De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 38 EUR. De voorstelling begint om 21 uur. We 

vertrekken met de bus om 19.30 uur op de parking van het Station aan de Kouterbaan.  

 

Bestellen of inschrijven : Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). 

Betaling op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

 

We maken ook nog even reclame voor onze website www.dfdenderleeuw.be. Bent u op zoek naar 

een goede wandeling, een daguitstap, een reisje kortbij of iets verder, neem dan maar eens een kijkje 

in de archieven op onze website. U vindt er al onze activiteiten van de laatste jaren terug.  

 

Enkele van onze leden en bestuursleden bezorgden ons wat bezinningsteksten of reisverslagen. U 

vindt er naast het reeds gekende ‘Hoekje van Herman’ nu ook het ‘Hoekje van Marcel’, evenals 

2 uitzonderlijke ‘hoekjes’ in Italië : Cinque Terre en Amalfi. Hebt u zelf iets wat u met anderen 

wenst te delen, laat het ons weten en misschien komt het ook wel op onze site.   

 

Wie onze uitnodigingen ook graag via e-mail ontvangt, stuurt gewoon een mailtje naar 

info@dfdenderleeuw.be 

 
 

Ø  Vrijdag 5 juni  om 20 uur : bespreking van “De Engelenmaker” van Stefan Brijs in de Bib. 
 

Ø  Zaterdag 13 juni om 18.30 uur : Lutgardismis in de kerk van Hemelrijk 

    

    

   Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be 

 


