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Op zondag 15 november nodigen we jullie uit voor onze herfstwandeling. We trekken naar het     
 

TweemolenpTweemolenpTweemolenpTweemolenpad in Herzelead in Herzelead in Herzelead in Herzele    
 

We vertrekken op de parking van de Middenstraat (Ikso / Delhaize) om 13.30 uur en rijden met eigen 

vervoer naar de kerk van Herzele waar we opgewacht worden door een gids.   

 

Op onze wandeling brengen we een bezoek aan twee nog werkende windmolens : de stenen 

windmolen Ter Rijst en de houten windmolen Te Rullegem. We sluiten af in één van de plaatselijke 

drankgelegenheden met een streekbiertje. 

  

Deelname kost 5 Euro (gids, bijdrage voor de chauffeur en een drankje inbegrepen). Wie deel wil 

nemen, belt naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43) en schrijft het gepaste bedrag 

over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 
 

 

 

 

Onze eerste literaire avond is gepland op 6 november. Op het programma 

staat  

 

‘MeMeMeMevrouw Verona daalt de heuvel afvrouw Verona daalt de heuvel afvrouw Verona daalt de heuvel afvrouw Verona daalt de heuvel af’ van Dimitri 

Verhulst. 

 

Dimitri Verhulst is momenteel brandend actueel naar aanleiding van de 

verfilming van ‘De helaasheid der dingen’.  In dit boek gaat het er iets 

verfijnder aan toe. Het is een stijlvolle en fabelachtige novelle over 

onvoorwaardelijke liefde tegen de achtergrond van een fictief Waals gehucht.  

 

In de Plaatselijke Openbare Bibliotheek te Denderleeuw zijn verschillende exemplaren van het boek 

beschikbaar. De bespreking heeft plaats om 20 uur in de leeszaal van de Bib.  

We kregen heel wat leuke reactie op 

het cadeautje dat we dit jaar 

aanboden ter gelegenheid van de 

hernieuwing van het lidmaatschap. 

 

Vergeet niet de tulpenbollen tijdig 

in de grond te steken. In deze 

uitnodiging tonen we ze nog in wit-

zwart, maar in het voorjaar kleurt 

Denderleeuw en omgeving geel en 

rood, dank zij de tulpenbollen van 

het Davidsfonds. Plaats de bollen 

dus liefst op een plaats waar ze voor 

iedereen zichtbaar zijn.  

Meer info op 

www.dfdenderleeuw.be 

 

Wie onze laatste activiteiten moest 

missen, kan terecht op onze website 

voor de lezing over het werk van 

Magritte en voor de feestrede op de 

Daensviering. Van beide activiteiten is 

er ook een DVD die belangstellenden  

kunnen uitlenen (053/66.10.43). 

 

Ook in ‘Het Hoekje van Herman’ 

verschijnen met de regelmaat van de 

klok nieuwe bijdragen. Enkele 

voorbeelden : ‘Den Orga brandt’  

en ‘Knollen en Rapen’ 



Op vrijdag 4 december om 20.00 uur  nodigen wij u uit op ons  
 

LEDENFEESTLEDENFEESTLEDENFEESTLEDENFEEST    
  

• We tonen beelden van het voorbije werkjaar 

• Kaas en wijn zijn er weer in overvloed  

• Afsluiten doen we met koffie en gebak 

• Het geheel wordt opgeluisterd door Richard, de 

man achter de toetsen, die ons misschien wel tot 

een dansje kan verleiden. 

 

Het feest heeft plaats in de refter van het IKSO, in 

de Lindestraat. Volwassenen betalen 15 €, Studenten 

betalen 6€ , kinderen 2€. 

 

U kan inschrijven bij Frank De Saedeleer (tel.nr. 

053/66.10.43) vóór 1 december of via e-mail 

(info@dfdenderleeuw.be). Daarna schrijft u het 

passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van 

Davidsfonds Denderleeuw.  

     

 

Graag nodigen we u nu ook al uit op ons Nieuwjaarsconcert op zaterdag 23 januari 2010. 

Op het programma staat het ensemble 
 

EncantarEncantarEncantarEncantar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier jonge zangeressen, Sarah Abrams, Lieselot De Wilde, Kerlijne Van Nevel en Soetkin Baptist 

(bekend van Ishtar) stelden zich tot doel het rijke polyfone repertoire uit de 14e, 15e en 16e eeuw te 

bestuderen en op een geheel eigentijdse manier aan het publiek te presenteren. 

 

Het concert heeft plaats om 20 uur in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw, waar de meerstemmige 

a-capella muziek het best tot zijn recht kan komen.  

 

We verwachten voor dit prachtprogramma ook ruime belangstelling 

van buitenaf. We geven onze Davidsfondsleden de gelegenheid om 

hun kaarten voor het concert nu al te reserveren, en dan nog aan een 

absolute ledenprijs.  

 

Om te bestellen : Stuur ons een mailtje, contacteer uw bestuurslid of bel naar 053/66.10.43. 
Mocht u om één of andere reden toch nog verhinderd zijn, dan kan u tot 31 december uw bestelling nog annuleren. 

 

 

      Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Ledenprijs : 10 EUR 
(receptie inclusief) 

 

Niet-leden : 15 EUR 

 

WijndegustatieWijndegustatieWijndegustatieWijndegustatie    
 

Er is dit jaar ook een degustatie van 

Bourgognewijnen van Guy Fontaine 

(waar we op bezoek waren op onze 

Bourgognereis in 2007). Een ideale 

gelegenheid om uw wijnkelder aan te 

vullen. Er wordt nog dit jaar geleverd.  

 

Kan u niet naar het ledenfeest komen, 

geen nood. U kan tussen 18.00 en 

20.00 uur al komen degusteren.  

 

Iedereen is van harte welkom. 


