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Beste Davidsfondsers,  

 

Het derde luik in de viering van ons 100-jarig bestaan, het dubbelconcert met 

Willem Vermandere, was alweer een schot in de roos. Wij danken al onze leden, 

vrienden en sympathisanten voor hun aanwezigheid. We telden ruim 600 aanwezigen, een primeur in ons 

100-jarig bestaan en een bewijs dat onze afdeling “leeft”.  Graag ook een woordje van dank voor de 

bestuursleden, die allemaal hun steentje bijdroegen tot het welslagen van dit toch wel gedurfde initiatief ! 

    

Leesgroep Haiku’s  
op vrijdag 24 februari om 20 uur 

  

Voor onze ‘poëzie’-avond doen we, net als vorig jaar een beroep op 

Roland Leune, lid van onze afdeling. Na zijn ‘workshop’ over 

aforismen, heeft hij het dit keer over haiku’s.  

De haiku, vooral bekend geworden door de literaire ontboezemingen van onze Europese president Herman 

Van Rompuy,  bestaat uit drie regels van respectievelijk 5-7-5 

lettergrepen en handelt bij voorkeur over een thema uit de natuur 

(wolken, herfstbladeren, ochtenddauw ...).  Het haikuvers is altijd zeer 

concreet. Het gaat over iets dat gebeurt op een bepaalde plaats of een 

bepaald tijdstip,  dus  geen algemene spreuken of levenswijsheden. 

 

Na de inleiding van Roland bespreken we enkele haiku’s uit zijn collectie. Daarna gaan we aan de slag om 

zelf haiku’s te maken. 

We nodigen jullie alvast uit om het zelf eens te proberen. Het is echt niet zo moeilijk. Stuur uw resultaten op 

naar info@davidsfondsdenderleeuw.be . De beste haiku’s worden 

gepubliceerd op onze website en maken kans op een mooie prijs ! In 

deze uitnodiging vinden jullie alvast enkele voorbeelden van de hand 

van Roland. 

Deze activiteit start om 20 uur, zoals steeds in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek te 

Denderleeuw. Iedereen is van harte welkom. 

  

 

 

Voor onze reis naar het Harzgebergte van 17 tot 20 mei zijn nog 

plaatsen beschikbaar. We bezoeken historische stadjes als Goslar, 

Hildesheim en Wernigerode. Voor de wandelaars is er gelegenheid om een 

stevige wandeling te maken in het natuurgebied de Harz.  

 

Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr  

053/66.10.43).  Het volledige programma is te vinden op onze website.   

 

Zet ook 28 mei al op de agenda. We gaan voor de derde keer op bedevaart naar Halle. Om iedereen 

de gelegenheid te geven ‘in Halle aan te komen’ voorzien we drie startplaatsen, zodat je kan kiezen tussen 

25, 12 of 6 kilometer.  

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.  

Denderleeuw 
Jaargang 100 

Februari 2012 

Vurige tongen -  

zo flakkeren in de herfstzon 

gouden bladeren 

Een ijskoude maan 

schrijft schaduwen van bomen 

over het sneeuwveld 

De narcis verdort. 

Een jong rood tulpje staat borg 

voor de aflossing. 

 


