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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie uit voor onze jaarlijkse

Fietstocht op 26 juni om 14.00 uur
In de Dendervallei
We houden het dit jaar bij een korte fietstocht met vertrek en aankomst in Denderleeuw. We
volgen een licht golvend parcours in de Dendervallei langs Okegem, Ninove, Outer, Aspelare, SintAntelinks, Steenhuize, Smeerebbe-Vloerzegem, Schendelbeke, Onkerzele, Grimminge,
Zandbergen, Pollare.

In Zandbergen krijgen we ook de gelegenheid om in de kerk een korte uitleg en een demonstratie van
het orgel bij te wonen, een organisatie van de Orgelconcerten Denderleeuw.
We vertrekken op het Dorp van Denderleeuw om 14 uur. De totale lengte van de fietstocht bedraagt
45 kilometer. Tussen Schendelbeke en Zandbergen kan gekozen worden voor een inkorting van
ongeveer een 5-tal kilometer. Onderweg houden we tweemaal halt voor een drankje : in ‘Het
Buitenbeen’ in Smeerebbe-Vloerzegem en bij ‘Tom Dooley’ in Zandbergen.

We brengen u ook volgende activiteiten voor komend weekend in herinnering :

Startviering 100 jaar
12 juni om 9.30 uur in de Onze Lieve Vrouw-kerk Huissegem
We starten de viering van ons 100-jarig bestaan ter gelegenheid van onze
Lutgardismis.
De viering wordt opgeluisterd door het gemengd koor Chorus Christi, dat speciaal voor deze
gelegenheid de mis van Gounod brengt. Na de mis bieden we jullie traditioneel een drankje aan.

Bedevaart Halle
13 juni om 6.00 uur
Voor onze tweede bedevaart naar Halle kan u nog inschrijven.
We vertrekken om 6.00 uur stipt op het Dorp voor een tocht van ongeveer 25 kilometer langs rustige
plattelandswegen (uitgetest door onze parcoursbouwers Johan en Linda) die ons tegen de middag
bij de zwarte Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek van Halle brengt. Onderweg zorgt onze bezemwagen
voor koffie, frisdranken, fruit en zelfgebakken cake. De bijdrage bedraagt 6 EUR per persoon.
Enkele vrijwilligers om, tegen een kleine vergoeding, onze deelnemers op te halen in Halle zijn van
harte welkom. Inschrijven/aanmelden kan telefonisch op tel.nr. 053/66.10.43 tot 10 juni.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

