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Beste Davidsfondsers,
Onze opendeurdagen zijn achter de rug, onze bestuursleden zijn nog bezig
met de hernieuwingen van het lidmaatschap, maar ondertussen kunnen we
jullie onze eerste activiteiten voorstellen.

Ardennenwandeling – Hoge Venen
Zaterdag 12 november
We bieden voor onze traditionele ardennenwandeling een gevarieerd dubbelprogramma aan,
zodat zowel de wandelaars als de niet-wandelaars aan hun trekken kunnen komen.
We beginnen de dag met een geleid bezoek aan het kasteel van Reinhardstein, gelegen in de
omgeving van het meer van Robertville.
Voor de wandelaars voorzien we een wandeling van 10 à 12
kilometer, in functie van de weersomstandigheden, langs mooie
plekjes en riviertjes van de Hoge Venen, met begeleiding van
Gilbert Van Ransbeeck, een streekgenoot die zijn hart verloren
heeft aan de Hoge Venen.
Met de niet-wandelaars brengen we in de namiddag een bezoek
aan de Ardenner Cultur Boulevard : een kunstencentrum in
Bullingen, op de grens met Duitsland waar een bezoek kan gebracht worden aan
• Ars Krippana, met één van de grootste verzamelingen van kerststallen,
• Ars Technica, een spoorwegnet in miniatuur, met meer dan 2000 meter sporen en 100
treinen in mooie miniatuurlandschappen,
• Ars Figura, een waarheidsgetrouwe copy van woonhuizen en winkels uit de 19de eeuw,
• Ars Shona, een winkel met Afrikaanse beeldhouwwerken en
• Ars Mineralis, een winkel met mineralen en edelstenen uit de hele wereld.
We vertrekken om 7.30 uur op de parking van Delhaize / IKSO aan de Middenstraat. Voor
’s middags nemen we de picknick mee. ’s Avonds zorgen we voor een gezond Ardens menu
vooraleer de terugreis aan te vatten.
De prijs voor deelname bedraagt 42 EUR voor de wandelaars (verplaatsing met de bus, koffie
’s morgens, inkom kasteel Reinhardstein en avondmaal met een drankje) en 52 EUR voor het
alternatieve programma (bijkomend de inkomgelden voor de Ardenner Cultur Boulevard
inbegrepen).
Wie meewil, belt naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43) en schrijft
nadien het gepaste bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw.
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Literaire avond
Vrijdag 21 oktober
Op het programma voor de eerste bijeenkomst van onze leesgroep staat
Bezonken rood van Jeroen Brouwers
“Samen met zijn moeder bracht Jeroen Brouwers zijn kleuterjaren door in het Japanse
interneringskamp Tjideng op Java. In de roman Bezonken rood heeft hij op
aangrijpende wijze zijn herinneringen aan deze periode uit zijn jeugd verwerkt.
Bezonken rood is een rouwzang op de gestorven moeder en een herinnering aan de
Jappenkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. “
Onze leesgroep komt zoals steeds samen in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek in de
Toekomststraat. Begin om 20 uur.
Inkom gratis. Iedereen die het boek heeft gelezen is van harte welkom.

Toneelvoorstelling “Achter de Wolken”
Woensdag 16 november
Het was ooit een traditie, het bijwonen van toneelvoorstellingen, maar het maken van de juiste
keuze van een toneelstuk voor een groep was zonder specialist ter zake iets te riskant. Met onze
recente bestuursuitbreiding hebben we misschien wel weer zo’n specialist in huis !
De eerste keuze viel op ‘Achter de Wolken’, een stuk over de duurzaamheid van het verlangen,
over missen terwijl je gemist wilt worden. Over waarheid en leugen... en over de angst die dat
alles met zich meebrengt.
Chris Lomme en Jo De Meyere spelen het stuk, in een regie van Michael De Cock, in de
PlomBlom in Ninove. Kaarten kosten 12 EUR.
Wie meewil, belt naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43) en schrijft
nadien het gepaste bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds
Denderleeuw.

Wie zijn gratis kaart voor het Nieuwjaarsconcert met Willem Vermandere nog
niet heeft kan nog tot 15 oktober een genummerde plaats reserveren (via je bestuurslid,
telefonisch 053/66.10.43 of via e-mail info@davidsfondsdenderleeuw.be )
Noteer ook al de datum voor ons Ledenfeest in uw agenda : Vrijdag 2 december
om 20 uur. Wij rekenen op uw aanwezigheid om de officiële viering van ons 100-jarig bestaan
de nodige luister te geven.
Met vriendelijke groeten van het bestuur
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