
      Afdeling Denderleeuw             

                  Jaargang 98 september 2009 

 
 

 

Beste Davidsfondsers, 

 

De eerste activeiten van ons nieuwe werkjaar zijn al achter de rug. U kan een ruime beschrijving en foto’s 

van onze wandeling in Nisramont en van ons bezoek aan Nijvel terugvinden op onze website. Van 

Nisramont wisten we al dat het er mooi was. Het bezoek aan de Collégiale in Nijvel, was een echte 

meevaller en past volledig in ons motto : ‘je hoeft niet ver te gaan om iets moois te ontdekken!’ 

 

Binnenkort komen we bij u langs voor de hernieuwing van het lidmaatschap. Het wordt stilaan een leuke 

traditie : we hebben opnieuw voor al onze leden een souveniertje van onze reis naar Nederland 

meegebracht. We verklappen nog even niet wat het is. In de komende maanden zullen we er echter nog 

meermaals op terugkomen.  

 

Onze bestuursleden danken u alvast voor uw medewerking voor een vlotte hernieuwing.  

 

 

Op vrijdag 9 oktober om 20 uur    nodigen we jullie uit voor een    
 

IIIInnnnleiding op het wleiding op het wleiding op het wleiding op het werk van Maerk van Maerk van Maerk van Magrittegrittegrittegritte    
 

Peter Lanssens wijdt ons in in de geheimen van het surrealisme aan de hand van enkele van 

Magritte’s schilderijen. We kijken ook naar enkele fragmenten uit de documentaire ‘Jour et Nuit’, 

waarin Magritte zelf nog aan het woord komt.  

 

De voordracht gaat door in de mediaklas van het IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw.  

Deelname kost 5 EUR, drankje inbegrepen. Onder de aanwezigen worden een aantal bonnen verloot 

voor een gratis bezoek aan het Magritte-museum in Brussel. 

 
Wie deel wil nemen aan deze introductie, belt naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 

053/66.10.43) en schrijft het gepaste bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

 

Op zondag 11 oktober nodigen wij u, in samenwerking met het Priester Daensfonds,  uit voor de 

viering 

Daens in Denderleeuw 

 

Programma 
• 9.30 uur  Eucharistieviering in de kerk van Huissegem 

    Muzikale omlijsting door het kerkkoor o.l.v. Filip Van  

     Acker en Filip Cooman en de Koninklijke Fanfare  

    ‘De Dendergalm’ 

 

• 11.00 uur Academische zitting in de Bloeiende Wijngaard 

     Welkomstwoord namens de gemeente 

    Feestrede door Frans Van Campenhout, hoofdredacteur van Daens Vandaag 

    Slotwoord door Rob Librecht, voorzitter Priester Daensfonds 

    Bindteksten : Lutgarde De Ridder 

 

• 12.30 uur Receptie met een drankje en een hapje 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be 

 



 

Op zaterdag 17 oktober organiseert het Davidsfonds, samen met Knack,  'Vlaanderen quizt!', 

een plezante manier om kennis te maken met onze cultuur en geschiedenis. Herontdek je roots aan 

de hand van vragen over cultuur, geschiedenis, sport maar ook alledaagse feiten en weetjes. Iedereen 

wint al zeker een prijs, want alle deelnemers van 'Vlaanderen quizt!' ontvangen de Roetskalender 

2010. 

We organiseren de kwis dit jaar niet in Denderleeuw. Wie wil meedoen kan in de buurt terecht bij 

één van de organiserende afdelingen : Roosdaal, Outer, Haaltert of Aalst.  

Inschrijven kan tot en met 8 oktober via de website www.vlaanderenquizt.be . Op de avond zelf kan 

je geen kaarten meer kopen. Deelnemen aan de quiz kost € 20 per ploeg. Ploegen waarvan minstens 

één persoon lid is van het Davidsfonds of van Knack Club betalen slechts € 16 per ploeg. 

De winnende ploeg van elke quizplaats mag naar de finale op zaterdag 21 november in de 

prestigieuze Concert Noble in Brussel. Freek Braeckman, de Slimste Mens ter Wereld, stelt er de 

vragen. 

 

 

 

Voor uw agenda 

 

Ø  Omdat er op 25 september ook een Orgelconcert plaats heeft in de Sint-Amanduskerk op het 

Dorp, hebben we onze eerste literaire avond uitgesteld tot vrijdag 6 november. U heeft dus iets 

meer tijd om ‘Mevrouw Verona daalt de heuvel afMevrouw Verona daalt de heuvel afMevrouw Verona daalt de heuvel afMevrouw Verona daalt de heuvel af’ van Dimitri Verhulst te lezen. 

 

Ø  Op zondag 15 november gaan we wandelen in Herzele. Meer info in een volgende uitnodiging. 

 

Ø  Ons ledenfeest, met voorafgaand een wijndegustatie van Bourgogne wijnen van Guy Fontaine, 

heeft plaats op vrijdag 4 december.  

 

 

Vers van de pers : 

 

Ø  Voor ons Nieuwjaarsconcert op 23 januari doen we beroep 

op Encantar, een ensemble bestaande uit 4 jonge 

zangeressen die een programma brengen van de 

polyfonisten uit de 14
de 

 tot 16
de

 eeuw. 

 

 

   

    Met vriendelijke groeten van het bestuur 


