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Beste Davidsfondsers,  

We zijn net terug van onze reis naar Ierland. Het was alweer een voltreffer : een mooi programma, 

een uitgelezen en uitgelaten gezelschap en zelfs het weer lapte alle regenvoorspellingen aan zijn laars 

en trakteerde ons bij wijlen op een mooi zonnetje.  

Graag nodigen we jullie uit op onze volgende activiteiten. 

Lutgardismis 
Zondag 3 juni 2018 om 9.30 uur 
We vieren onze jaarlijkse Lutgardismis in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodkerk van Huissegem. We 

zorgen voor een muzikale opluistering en na de mis bieden we jullie graag een drankje aan in de 

kapel  naast de kerk.  

 

Zoektocht in de Druivenstreek 

Van 2 juni tot 16 september 

De jaarlijkse zoektocht trekt dit jaar naar de Druivenstreek : Overijse, 

Hoeilaart en Tervuren. Toffe en verrassende vragen laten je stad en 

streek met andere ogen bekijken, een lusvormig parcours brengt je langs 

hoogtepunten en verborgen parels, gastvrije horeca en handelaars bieden 

leuke extraatjes aan, er is het aangenaam gezelschap van 

medezoektochters … en een prachtige prijzenpot. 

Meer info over de zoektocht vindt u in de online brochure.  

Je kan deelnemen van 2 juni tot 16 september. Er is een zoektocht voor 

wie fietst. Er is een zoektocht voor wie liever met de auto rijdt. Er is 

telkens een korte en een lange zoektocht (speelse gezinszoektocht en 

klassieke zoektocht). Er is een zoektocht op ieders maat. Typisch Davidsfonds, dus. 

Leden van het Davidsfonds betalen 15 EUR voor hun deelnemingsformulier. Niet-leden betalen 30 

EUR. Je kan je pakket bestellen telefonisch via 053/66.10.43 of via mail. 

 

Voor je agenda 

• Op zondag 1 juli gaan we wandelen in Sint-Martens-Latem. We brengen er tevens een 
bezoek aan de Koutermolen.  Meer hierover in onze volgende uitnodiging.  
 

• Voor het optreden van Frank Vander linden op 29 september is de zaal al half gevuld. 

Het zou ons plezier doen en geruststellen mochten we voor het begin van de vakantie nog een 

flinke stap vooruit kunnen zetten.  

Je kan je kaarten nog steeds reserveren via mail (frank@davidsfondsdenderleeuw.be), 

telefonisch 053/66.10.43 of bij je bestuurslid. Het passende bedrag dient overgeschreven te 

worden op rekeningnummer BE48434416850127 van Davidsfonds Denderleeuw.  

 

                                                                                     Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 106 
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