Denderleeuw
Jaargang 100
Juni 2012

Beste Davidsfondsers,
Vooraleer we de vakantie aanvangen willen we jullie nog uitnodigen voor een
laatste activiteit in het kader van de viering van ons 100-jarig bestaan. Op
vrijdag 29 juni is het exact 100 jaar geleden dat de Davidsfonds-afdeling in Denderleeuw werd
opgericht.
We begonnen het feestjaar 12 maanden geleden met een Lutgardismis in de Onze-Lieve-Vrouw ter
Nood-kerk van Huissegem. Het ledenfeest begin december stond speciaal in het kader van dit 100jarig bestaan. Het hoogtepunt van de viering was ongetwijfeld het dubbele concert met Willem
Vermandere, waarop we ruim 600 deelnemers telden.
We sluiten het feestjaar af zoals we het begonnen zijn en nodigen u graag uit voor de

Lutgardismis & gezellig samenzijn
Vrijdag 29 juni 2012 om 19.30 uur
Om 19.30 uur vieren we de Lutgardismis in de Sint-Amanduskerk op het
Dorp, waar we tijd maken voor een stille bezinning en een herdenking van
onze overleden Davidsfondsleden.
Aansluitend, omstreeks 20.30 uur, nodigen we u uit voor een drankje en een
gezellig samenzijn in het Hof ter Leeuwe. We hebben opnieuw goed terrasjesweer besteld. Mocht dit toch eens niet geleverd worden, dan hebben we
uiteraard binnen voldoende plaats ☺
We beseffen dat 29 juni een drukke dag is waarop u misschien de laatste
voorbereidingen voor uw vakantie treft, maar we zouden het ten zeerste
appreciëren mocht u toch minstens de tijd vinden om samen met ons een glas te komen drinken op
het Hof ter Leeuwe.

Onze eerste voorraad deelnemingsformulieren voor de zomerzoektocht is reeds de deur uit. U kan
nog een formulier bestellen tot en met 12 juni. Deze editie van de zoektocht doorkruist het Waasland, met
vertrek in Sint-Niklaas en loopt langs Temse, Rupelmonde , Bazel en Haasdonk.
We plannen een deelname in groep op zondag 24 juni met de fiets (of met de wagen). We komen samen
op het Dorp om 8.30 uur.
Deelnemingsformulier kunnen besteld worden via tel.nr 053/66.10.43 of e-mail en kosten 14 EUR voor
Davidsfondsleden (19 EUR voor niet-leden). Wie met de fiets wil meegaan en niet voor eigen vervoer kan
zorgen, kan ter plaatse een fiets huren (graag vermelden bij de bestelling van het formulier).
Voor de foto’s van onze Bedevaart naar Halle kan u terecht op onze website. We telden 25 deelnemers,
tussen 5 en 85 jaar die kozen voor één van de drie afstanden van onze tocht.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

