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Beste Davidsfondsers,
Op vrijdag 20 maart om 20 uur is Willie Verhegghe te gast op onze literaire avond.
Als notoir Boonkenner, zal hij ons bijstaan bij de bespreking van 'De Kapellekensbaan'.
De discussie op het boek is reeds op gang gekomen : enerzijds ‘Onleesbaar’, ‘Niet meer van deze tijd’, …
anderzijds ‘Een meesterwerk in onze Nederlandse Literatuur’.
Net deze tegengestelde meningen hebben we nodig om een boeiende discussie op gang te brengen waardoor
je zaken gaat ontdekken die je een heel andere kijk kunnen geven op het boek. Zelfs al heb je maar twintig
bladzijden gelezen, kom eens langs !
Onze literaire avond heeft plaats in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek, in samenwerking met de
Openbare Bibliotheek en Bibart.

Op zondag 19 april nodigen we u uit voor een

Stadswandeling in GENT
In het National Geographic Traveler magazine van
november werd het historisch centrum van Gent uitgeroepen tot de derde meest authentieke historische
bestemming wereldwijd. Voor ons een reden om de stad nog eens te gaan verkennen.
We worden gegidst door Marcel Rottiers, die ons uitleg verschaft bij de historische gebouwen in de
zogenaaamde ‘kuip’ van Gent. De wandeling is 3.5 km lang. We vertrekken om 13.30 uur op het Dorp met
eigen vervoer. De prijs voor deelname bedraagt 7 EUR (koffie, vergoeding voor de chauffeurs en parking
inbegrepen). Wie mee wil, belt naar Marcel Rottiers (053/66.91.94) en schrijft nadien het gepaste bedrag over
op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Voor de reis naar Nederland van 22 tot 24 mei zijn er twee plaatsen vrijgekomen. Wie nog mee wil, belt naar
Frank De Saedeleer (053/66.10.43)

We maken graag nog wat promotie voor andere initiatieven
•

Op zondag 22 maart tussen 11.30 en 14.00 uur nodigen wij onze leden uit op een solidair maal ten
voordele van Broederlijk Delen in de refter van het IKSO (Lindestraat).

•

Op 28 maart om 20.30 uur is er ter gelegenheid van de ‘Nacht van de Duisternis’ een avondconcert
van het vocaal damesensemble Arabesk onder leiding van Marc Van den Borre. Het optreden heeft
plaats op het Dorpsplein. Organisatie : Cultuurdienst Denderleeuw.

•

Van 15 maart tot 26 april loopt in de kapelzaal van het Kruispunt de tentoonstelling ‘De Wereld
vervat in Hebreeuwse tekens’. De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag en zondag, telkens van
14 tot 18 uur.

•

Op zaterdag 4 april om 20 uur organiseert de Cultuurdienst Denderleeuw een optreden van het
harptrio Debussy en soliste Liesbeth Devos. Het optreden heeft plaats in de Sint-Amanduskerk.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Marcel Rottiers (053/99.91.94)
Met vriendelijke groeten van het bestuur

