Afdeling Denderleeuw
Jaargang 98 mei 2010
Meer info op

www.davidsfondsdenderleeuw.be
Beste Davidsfondsers,

We hebben een eerste selectie van onze tulpenoogst gepubliceerd op onze website. Heb je zelf
geen internet, ga dan eens een kijkje nemen bij vrienden … je maakt er nog wat reclame mee voor
het Davidsfonds en dat is altijd in dank aanvaard.
Tot 15 mei, kan je jouw foto's nog opsturen naar tulpen@davidsfondsdenderleeuw.be en zo kans
maken op een gratis deelname aan ons ledenfeest.

Wie zijn hemel op een andere manier wil verdienen kan met ons mee op Pinkstermaandag 24 mei voor
een

Bedevaartstocht naar Halle.
We vertrekken om 6.00 uur stipt op het Dorp voor een tocht van ongeveer 25 kilometer die ons tegen de
middag bij de zwarte Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek van Halle brengt.
We zorgen voor een bezemwagen die voor de bevoorrading onderweg zorgt. We voorzien koffie,
frisdranken, een banaan en 3 koffiekoeken per persoon. De bijdrage bedraagt 6 EUR per persoon (2 EUR
bijdrage voor de terugrit inbegrepen).
We zoeken ook nog enkele vrijwilligers om, tegen een kleine vergoeding, de moedigen op te halen in Halle.
Inschrijven of aanmelden kan tot 20 mei (gegevens hieronder).

Het definitieve programma voor onze daguitstap naar

Hasselt op zondag 22 augustus
ligt nu vast. We vertrekken om 8.30 uur met de bus op de
parking IKSO / Delhaize aan de Middenstraat
In Hasselt starten we met een koffie (en voor wie wil een
Hasseltse jenever) en maken vervolgens een wandeling in het
stadscentrum onder leiding van een gids. Aansluitend is er tijd
voor een vrij middagmaal.
Na de middag begeven we ons naar onze zitplaats op de tribunes voor de Virga

Jesse

Ommegang. Om 17 uur vertrekken we terug naar Denderleeuw
De prijs voor dit alles bedraagt 30 EUR. Wie nog meewil, schrijft zo snel mogelijk in via
telefoonnummer 053/66.10.43 van Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter en stort daarna het
gepaste bedrag op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. Wie al een
voorschot heeft betaald dient enkel het saldo (20 EUR per persoon) over te schrijven.
Herinnering : Onze laatste literaire avond van dit seizoen heeft plaats op vrijdag 4 juni om 20 uur
in de leeszaal van de Openbare Plaatselijke Bibliotheek. We bespreken er ‘De eenzaamheid van
de Priemgetallen’ van Paolo Giordano, één van de literaire ontdekkingen uit 2009.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

