Denderleeuw - Jaargang 110 - Mei 2022
Beste Davidsfondsers, vrienden,
Graag stellen we jullie nog enkele nieuwe activiteiten voor de komende maanden voor.

De leukste zomerzoektocht
21 juni – 21 september
De zomerzoektocht van het Davidsfonds is al vele jaren een
klassieker op ons programma. Het is telkens weer een mooie manier
om een streek in Vlaanderen te leren kennen. Dit jaar heeft de
zoektocht plaats in het noorden van de provincie Antwerpen, en gaat
zelfs even de grens met Nederland over.
Je kan kiezen tussen een familiezoektocht en een klassieke
zoektocht. Als lid van het Davidsfonds betaal je 20 EUR voor één
van deze zoektochten, 30 EUR voor beide zoektochten (inclusief een
korting van 5 EUR).
Bij je bestelling ontvang je ook een exclusieve streekgids waarmee je
nog meer verborgen parels in de regio kan ontdekken.
Je kan je deelnemingsformulier bij ons bestellen via mail of
telefonisch op nummer 53/66.10.43. Vermeld welke formule je kiest
en wij bezorgen je deelnemingsformulier tegen midden juni. Het gepaste bedrag schrijf je over op
rek.nr BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.
Je kan het deelnemingsformulier ook bestellen via de website https://www.dezomerzoektocht.be.
Vergeet de kortingscode voor onze afdeling niet in te vullen (40108).

Noteer ook de volgende data
-

Zondag 19 juni om 11 uur : Sint-Lutgardismis in de Sint-Annakerk van Leeuwbrug

-

Zondag 26 juni : zomerwandeling in de Diepe Straten, tussen Ninove en Denderhoutem.

-

Zaterdag 24 september : start van het nieuwe werkjaar op het Hof ter Leeuwe
o

Vanaf 14 uur : Boekenbeurs

o

Om 16 uur : optreden van het Kleinkunstcollectief, de groep die ook vorig jaar bij ons
te gast was en die zodanig in de smaak viel dat we er nog eens voor gaan.

o

Doorlopend kan je genieten van hapjes, drankjes, coctails, …

o

Kinderen welkom op het speelplein

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

