
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

 

Beste Davidsfondser, 

 

Als Vlamingen staan we ervoor bekend : we houden van lekker eten en drinken. In onze taal 

hebben we er zelfs een uitdrukking voor : Bourgondisch leven.  In deze en volgende uitnodiging 

brengen we dat graag in de praktijk. In de loop van de komende maand mag u de uitnodiging voor 

de meerdaagse reis verwachten.   
  

Op vrijdag 8 december om 20.00 uur  nodigen wij u uit op ons  

 

LEDENFEESTLEDENFEESTLEDENFEESTLEDENFEEST    

  

• Dezelfde formule, nu al voor de dertigste keer. 

• Een klassieker dus : met de nadruk op gezellig samenzijn … 

• Om te beginnen bieden we u een glaasje Crémant de Bourgogne aan. 

• Vervolgens komt de rode en witte Bourgogne op tafel. 

• We zorgen uiteraard voor de begeleidende kazen. 

• Afsluiten doen we met koffie en een taartje. 

 

 

• Tussendoor tonen we u ook nog wat beelden van onze reis naar de 

Somme en wellicht al enkele sfeerbeelden van de komende reis naar de 

Bourgogne … 

• … en krijgt u een verrassend muzikaal optreden. 

 

• Opvang voor de kinderen wordt zoals steeds voorzien. 

 

 

Het feest heeft plaats in de refter van het IKSO, in de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, 

Studenten betalen 6€ , kinderen 2€. 

 

Zoals reeds eerder aangekondigd, bieden we ieder van onze leden één gratis deelname aan.  

Geen bijkomende voorwaarden : de eerste deelnemer  komt gratis. 

Een cadeau van zomaar 15 Euro per lidmaatschap. 
 

Wie er ieder jaar al bij is, heeft deze aanmoediging allicht niet nodig.  Wij hopen vooral dat dit voor 

veel van onze leden een aansporing is om er voor de eerste keer bij te zijn. We garanderen u dat u 

terug komt.  

 

U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 053/66.10.43) vóór 5 december of via e-mail 

(info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van 

Davidsfonds Denderleeuw.  
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Op 20 oktober ging onze 11
e
 cyclus van literaire avonden van 

start met een poëzie-avond rond twee dichters : Jean-Pierre Rawie 

en Erik Menkveld. Een twintigtal aanwezigen tekenden voor een 

recordopkomst en werden aangenaam verrast.  

 

Voor de afwezigen, geven we hiernaast alvast nog een gedichtje 

mee van Jean-Pierre Rawie, dat mooi aansluit bij deze eerste 

novemberdagen.  

 

De volgende bijeenkomst van de leesgroep is gepland op vrijdag 

1 december om 20 uur in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.  

 

De leden van de leesgroep kozen voor ‘Alleman’, van  

Philippe Roth. Op basis van volgende beschrijving belooft het 

alvast een pittige discussie te worden : 

 
Philip Roth volgt de lotgevallen van zijn alleman vanaf zijn eerste, 

aangrijpende confrontatie met de dood tijdens een zomer in zijn jeugd op een idyllisch strand, via de 

familieperikelen en de hoogtepunten in zijn beroep en vitale volwassenheid, tot aan hoge leeftijd, als hij wordt 

verscheurd door het aanzicht van zijn aftakelende leeftijdgenoten en zelf wordt achtervolgd door zijn eigen 

lichamelijke klachten. 

Hij is succesvol creatief agent bij een New Yorks reclamebureau en heeft uit een eerste huwelijk twee zoons, 

die hem verachten en uit een tweede huwelijk een dochter, die hem adoreert. Hij is de geliefde broer van een 

goede man wiens lichamelijke welzijn een bittere jaloezie veroorzaakt, en hij is de eenzame ex-echtgenoot van 

drie zeer verschillende vrouwen met wie hij een puinhoop heeft gemaakt van het huwelijk. Uiteindelijk is hij 

de man geworden die hij niet wil zijn. 
 

Wie interesse heeft, kan het boek bij ons bestellen (Kostprijs : 16 €).  
 

♣  ♣  ♣  ♣ 

 

U kan ook nog inschrijven voor volgende activiteiten : 

 

Tentoonstelling Valerius De Saedeleer op zondag 5 november 

 

We plannen een bezoek onder leiding van een gids op zondag 5 november. We vertrekken met eigen 

vervoer op het Dorp om 13.30 uur. Deelname in de kosten (toegang + gids) bedraagt 10 EUR.  

Inschrijven graag vóór 3 november. 
  

Herfstwandeling te Hemelveerdegem op zondag 12 november 

 

We starten met een bezoek aan de  Sint-Janskerk, met een befaamd retabel 

van Sint-Jan-de-Doper uit circa 1520, waar we deskundige uitleg krijgen van 

Geert Van Bockstaele.  Nadien wandelen we naar Sint-Martens-Lierde 

(afstand ong. 3 km), over goed begaanbare wegen. We verkennen er de 

omgeving van het Kartuizerklooster. Afsluiten doen we in café ‘De 

Kartuizer’ met een stevig biertje en een mattentaart. Wie nog wil, wandelt 

terug naar de wagen. De anderen worden opgehaald. 

 

Voor deze wandeling vertrekken we om 13.30 uur met eigen vervoer op het 

Dorp. Deelname in de kosten (gids + bier + mattentaart) bedraagt 7 EUR. 

Inschrijven graag vóór 9 november. 
 

Met vriendelijke groeten van uw bestuur.  
 

Begraafplaats 
 

De mannetjes die hier wat werken 

doen alles maar op hun gemak, 

ze harken de paden en perken 

en scheren de sierheesters strak. 

 

Ze weten van elk van de zerken 

het nummer, de rij en het vak; 

ze zouden het zeker bemerken 

wanneer er een dode ontbrak 

 

Dat zal ook wel nooit meer gebeuren. 

De mannetjes kennen hun plicht, 

het hek met de ijzeren deuren 

gaat tegen de schemering dicht. 

 

Waarover de treurwilgen treuren, 

wie, wie die er wakker van ligt? 

Om in te schrijven : bel naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) en schrijf 

daarna het passende bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 


