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Beste Davidsfondsers, 

 

We zijn al een tijdje aan het optellen en worden stilaan ongeduldig. De 100ste verjaardag van onze 

afdeling valt officieel op 29 juni 2012, maar ons 100ste  werkjaar starten we nu al. We willen jullie 

dan ook van harte uitnodigen voor onze  

 

Startviering op 12 juni om 9.30 uur 
In de Onze Lieve Vrouw-kerk Huissegem 
 

We hebben niet minder dan 3 redenen voor deze viering :  

• Pinksteren, dat ook voor ons als vereniging een bron van inspiratie is 

• Sint-Lutgardis, die we jaarlijks vieren als patrones van het Davidsfonds en van Vlaanderen 

• de startviering van ons 100ste  werkjaar  

We hopen dat we dit niet alleen moeten vieren en richten dan ook een warme oproep aan al onze 

leden om dit samen met ons te doen.  

 

De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor Chorus Christi, dat speciaal voor deze 

gelegenheid de mis van Gounod brengt. Na de mis bieden we jullie traditioneel een drankje aan. 

 

Bedevaart Halle 
13 juni 2011 
 

Aansluitend op deze startviering blijven we in dezelfde sfeer voor onze bedevaartstocht naar Halle. 

Vorig jaar stapten twaalf  (meer en minder geoefende) deelnemers deze tocht uit zonder enig 

probleem.  En mocht dit toch het geval zijn, dan zorgt onze bezemwagen wel voor de oplossing 

 

We vertrekken om 6.00 uur stipt op het Dorp voor een tocht van ongeveer 25 kilometer langs rustige 

plattelandswegen (uitgetest door onze parcoursbouwers Johan en Linda) die ons tegen de middag 

bij de zwarte Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek van Halle brengt.  Onderweg zorgt onze bezemwagen 

voor koffie, frisdranken, fruit en zelfgebakken cake. De bijdrage  bedraagt 6 EUR per persoon.  

 

Enkele vrijwilligers om, tegen een kleine vergoeding, onze deelnemers op te halen in Halle zijn van 

harte welkom. Inschrijven/aanmelden kan telefonisch op tel.nr. 053/66.10.43 tot 10 juni.  

 

 

 De zomerzoektocht van het Davidsfonds loopt dit jaar in de Rupelstreek en het Vaartland, niet 

zo ver bij ons vandaan. Deelnemingsformulieren kan u zoals gewoonlijk bij ons bestellen (tel.nr 

053/66.10.43 of via e-mail) en kosten 14 EUR voor Davidsfondsleden (19 EUR) voor niet-leden.  

U ontvangt hiervoor ook de cultuurgids Rupelstreek en Vaartland (waarde 17.50 EUR). U kan 

het parcours van de zoektocht zowel met de wagen als met de fiets afleggen. Een aanrader voor 

iedereen die met deze streek nader kennis wenst te maken ! 

 

 Onze fietstocht is gepland op 26 juni. Het wordt een rustige rit met als einddoel Zandbergen en 

allicht een ‘muzikaal’ intermezzo. Meer info in een volgende uitnodiging.  

 

    Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 99 

Mei 2011 


