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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteiten.

Lente-wandeling - Cotthem
Zondag 7 juni 2015
We wandelen al 40 jaar rond in onze omgeving, maar voor zover we weten hebben we de streek van SintLievens-Houtem nog nooit verkend. We maken een combinatie van verschillende wandelroutes in de streek
(Cotthemroute, Livinusroute en Burchtroute) en lopen langs holle wegen, heirbanen, oude tramlijnen en
bos- en veldwegels. We voorzien uiteraard een drankstop (het belooft immers goed weer te worden).
De wandeling is zo’n 12 kilometer lang. Wie dit te lang vindt, kan stoppen aan de drankgelegenheid en wordt
daar weer opgepikt na de wandeling.
We vertrekken om 13.30 uur met eigen vervoer op het Dorp van Denderleeuw.

Tentoonstelling Chagall
Zondag 21 juni
We brengen een geleid bezoek aan de tentoonstelling “Chagall Retrospective” in de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel.
De tentoonstelling behandelt niet alleen de grote thema’s van zijn oeuvre, met name
zijn verbondenheid met de Joodse cultuur, de iconografie van het Joodse dorp en de
volkstradities, maar ook zijn kennismaking met de 17-eeuwse literatuur, de
ontdekking van het licht en het bijzonder kleurgebruik. Speciale aandacht gaat uit
naar zijn Russische periode waarin hij zich met zijn persoonlijke stijl onderscheidt
van de avant-garde met de kubistische revolutie.
De prijs voor deze activiteit bedraagt 22 euro (inkom, verplaatsing H/T met trein en gids inbegrepen). We
spreken af om 13u15 in het station (kant Stationsstraat). Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer - Van
Cauter (tel. nr 053/66.10.43) of via e-mail. Nadien schrijf je het passende bedrag over op rek.nr
434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Lutgardismis
Zaterdag 20 juni 2015 om 17.30 uur
We herdenken onze overleden leden en bestuursleden in onze jaarlijkse Lutgardismis tijdens de
Eucharistieviering in de O-L-Vrouw ter Noodkerk in Huissegem. Na de mis bieden we jullie graag een
drankje aan.
*****
Deelnemingspaketten voor de zomerzoektocht kunnen nog besteld worden zolang de voorraad strekt.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

