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Beste Davidsfondsers,  

 

Wij vallen met de deur in huis. Terwijl de nieuwjaarwensen nog uitgewisseld worden, kunnen wij 

al de eerste activiteiten van het komende jaar aankondigen.   

 

Toast Literair 
Zondag 18 januari 2015 om 10.30 uur 

Om het jaar feestelijk in te zetten, organiseert het Davidsfonds sedert enkele 

jaren een ‘toast literair’, iedere afdeling op haar eigen manier.   

We kiezen dit jaar opnieuw voor een auteur die een link heeft met onze 

gemeente. Kirstin Vanlierde werd weliswaar geboren in Gent, maar liep 

school in het IKSO te Denderleeuw, waar ze haar humaniora opleiding 

genoot. Na haar studies Germaanse Taal- en Letterkunde, debuteerde ze in 

2004 als jeugdschrijfster. Enkele van haar boeken (Yuma en Sequoia) 

werden door het Davidsfonds uitgegeven.  

Haar interesse gaat uit naar grensgebieden : tussen heden en verleden, 

tussen ‘ik’ en ‘de ander’, tussen werkelijkheid en fantasie. Deze thema’s 

zal ze zeker aan bod laten komen tijdens haar lezing.  

Deze activiteit gaat door in de feestzaal van het IKSO (Middenstraat, 

naast de refter). De toegang is gratis. Na de lezing van Kirstin Vanlierde 

reiken we de prijzen uit van onze Junior Journalist-wedstrijd. Nadien 

bieden we u een drankje aan zodat we nog even kunnen napraten. 

 

 

 

Daguitstap  
Zondag 1 maart 2015 

 

Graag nodigen we jullie ook nog eens uit voor een echte klassieke daguitstap.  We kiezen voor een 

dubbele bestemming :  

 

Dossinkazerne in Mechelen 

Dit Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten is een 

unieke en bijzonder plaats van herinnering aan de Holocaust in België. Vanuit de Dossinkazerne 

in Mechelen werden meer dan 25.000 Joden en zigeuners verzameld en gedeporteerd naar 

Auschwitz-Birkenau. Amper 5% van hen keerde terug. De kazerne Dossin gaat in op de vervolging 

van de Joden en zigeuners in België.  Het verhaal omvat drie thema’s en verdiepingen : Massa, 

Angst en Dood.  

Vanuit de Holocaust wordt er ook gezocht naar tijdloze mechanismen van groepsdruk en 

collectief geweld, die in bepaalde omstandigheden kunnen uitlopen op massamoord en genocide.  

Een bezoek waar je stil van wordt en dat je doet nadenken.  

  

Denderleeuw 
Jaargang 103 

januari 2015 

Met de steun van 
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Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw Waver 

Verscholen in de regio Mechelen ligt het Ursulineninstituut, een verborgen parel van de art 

nouveau.  

Het indrukwekkende school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen was ooit een 

‘pensionnat de demoiselles’ met internationale uitstraling. Dat komt ook in de architectuur 

prachtig tot uiting. Tot vandaag geniet het klooster wereldfaam dankzij een unieke symbiose 

tussen neoromaanse stijl, neoclassicisme en  empire, neogotiek en art nouveau. We brengen een 

bezoek aan de beschermde kloosterruimten zoals de Ursulazaal, de  Alpenzaal, de Empiregang, de 

Feestrefter, de magnifieke kloosterkerk, de Pianogalerij, het Oratorium en museum. Pronkstuk is 

de indrukwekkende koepel van de art nouveau wintertuin die tot de verbeelding spreekt. 

 

 

We vertrekken om 8.30 uur op de parking IKSO / Delhaize in de Middenstraat. Bij aankomst in de 

Dossinkazerne hebben we tijd voor een koffie en aansluitend het bezoek aan de Kazerne. We 

lunchen in de kantine van de Dossinkazerne (Mechelse koekoek met Carolussaus en 

krielaardappelen). 

 

Na de middag rijden we naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver voor het bezoek met gids aan het 

Ursulineninstituut. We sluiten de uitstap af met een drankje in één van de plaatselijke 

gelegenheden.  We zijn terug in Denderleeuw rond 18.00 uur. 

De prijs bedraagt €65 (bus, koffie bij aankomst,  middagmaal, inkom en gidsen in het 

Dossinmuseum en in het Ursulineninstituut, afsluitend drankje).  

Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr 053/66.10.43) of via email 

info@davidsfondsdenderleeuw.be.  Nadien schrijft u het gepaste bedrag over op rek.nr 434-

4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.  

 

Nog enkele data voor uw agenda :  

 

 Voor de voorstelling ‘Van Peel overleeft 2014’ op zaterdag 17 januari hebben we nog 2 

kaarten over.  Kandidaten kunnen zich melden op 053/66.10.43.  Kostprijs : 10 EUR per 

kaart. 

 

 Winterwandeling op zondag 8 februari 

 

 Het boek voor onze volgende literaire avond op 27 maart is ‘Stoner’ van John Williams. 

Binnenkort zijn er in de Bib exemplaren van dit boek beschikbaar.  

 

      Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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