Afdeling Denderleeuw
Jaargang 97 mei 2009
Meer info op www.dfdenderleeuw.be
Beste Davidsfondsers,

Graag nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse Lutgardismis op zaterdag 13 juni om
18.30 uur in de kerk van Hemelrijk. We herdenken er onze overleden bestuurleden en leden.
De eucharistieviering zal opgeluisterd worden door het Dameskoor in 3D onder leiding van Katrien
Vernaillen. Het koor werd een jaar geleden opgericht en bestaat momenteel uit zes dames. Ze
zingen voornamelijk op kerkelijke hoogdagen en speciale gelegenheden. Wij geven ze carte
blanche, wat ze brengen is dus ook voor ons een verrassing.

Onze jaarlijkse fietstocht zal doorgaan op zondag 5 juli. We hebben opnieuw een speciaal parcours
uitgezocht, even over de taalgrens, waar we zullen fietsen langs het kanaal Brussel-Charleroi en
langs het wondermooie Canal du Centre. We passeren langs de grote watermonumenten : het
hellend vlak van Roncquières en de scheepslift van Strépy. Langs het Canal du Centre passeren
we de hydraulische scheepslichten, die werden opgenomen in de werelderfgoedlijst van de
UNESCO.
We vertrekken om 9 uur op het Dorp in Denderleeuw. Verdere instructies volgen nog in een
volgende uitnodiging. Wie meegaat en zelf niet over fietsvervoer beschikt, gelieve nu reeds aan te
melden (053/66.10.43).

Ben je op zoek naar een goed boek voor de vakantie, raadpleeg dan de ‘Leestip-top’ op onze
website www.dfdenderleeuw.be. De top-3 van de deelnemers van onze leesgroep ziet er als volgt uit

Nr 1 : ‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin.
Nr 2 : ‘De schaduw van de wind’ van Carlos Zafon
Nr 3 : ‘Het Parfum’ van Patrick Suskind
Het vervolg vind je op onze site. Als je één of meerdere boeken gelezen hebt, vul gerust je eigen
beoordeling in.

Voor de voorstelling van Camelot op vrijdag 28 augustus zijn er nog enkele plaatsen
beschikbaar. Reserveren kan nog tot 15 juni.
Voor de Zomerzoektocht in de Voerstreek kunnen ook nog deelnemingsformulieren besteld
worden.
Bestellen of inschrijven : Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43).
Betaling op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

