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Beste Davidsfondsers,
Graag herinneren wij u nog een laatste keer aan ons opendeur-weekend. Wij hopen jullie talrijk te mogen
begroeten.

‘Vers Geperst’
zaterdag 24 september van 17.00 tot 19.00 uur
Zondag 25 september van 10.30 uur tot 12.00 uur
Verder kunnen we jullie volgende activiteiten aanbieden :

Wandeling in de Hoge Venen
Zaterdag 15 oktober
De Hoge Venen zijn een wandelgebied bij uitstek. We voorzien een keuze uit verschillende wandelingen, met
aangepaste moeilijkheidsgraad en een lengte tussen 5 en 15 kilometer, afhankelijk van de
weersomstandigheden en de deelnemers. Twee van onze leden, Gilbert en Frieda, kennen de streek op hun
duimpje en zorgen voor de begeleiding.
’s Middags kunnen we de picknick gebruiken in het Natuurcentrum van de Hoge Venen, waar je ook een
soepje en/of sandwiches kan verkrijgen. ’s Avonds eten we een streekmenu in het restaurant Mont Rigi op
de Baraque Michel.
We vertrekken om 7.15 uur op het Dorp van Denderleeuw en rijden met eigen vervoer. De prijs voor
deelname bedraagt 42 EUR (vergoeding voor het vervoer, koffie ’s morgens, avondmaal incl. een drankje).
Je kan inschrijven bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (053/66.10.43) of via email. Daarna stort je
het gepaste bedrag op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Vermeld bij
je inschrijving of je kiest voor een korte of een lange wandeling en of je eventueel bereid bent om zelf te
rijden en iemand mee te nemen.

Tentoonstelling Picasso
Zaterdag 19 november
Momenteel loopt in de Bozar te Brussel een tentoonstelling over de
beeldhouwwerken van Picasso. Meer dan 80 beeldhouwwerken verbeelden de
ondoorgrondelijke scheppingskracht van een kunstenaar die volop
experimenteerde met een waaier aan materialen en technieken. Ze gaan in
dialoog met schilderijen, keramiek, foto’s en kunstvoorwerpen uit Picasso’s
privéverzameling. De tentoonstelling werpt een frisse blik op een minder bekend
maar zeer persoonlijk aspect uit het oeuvre van de kunstenaar.
De prijs voor deelname bedraagt 25 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 BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds
Denderleeuw.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

