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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie uit voor onze laatste activiteiten van dit werkjaar

Lutgardismis
Zaterdag 15 juni om 17.30 uur
We vieren onze jaarlijkse Lutgardismis in de kerk van Leeuwbrug. We zorgen voor een muzikale
opluistering en na de mis bieden we jullie graag een drankje aan in het zaaltje naast de kerk.

Met de fiets door Brussel
Zondag 23 juni
Op zondag 23 juni ontdekken we opnieuw een stukje Brussel. Dit keer niet te voet, maar met de fiets en
onder begeleiding van een ervaren gids van Pro Velo. Op een rustig tempo verkennen we onze hoofdstad
en ontdekken er de vele architecturale parels en groene ruimtes. Regelmatig houden we halt voor een
deskundige uitleg of een terrasje. Het parcours leidt ons onder meer langs Horta’s Autrique-huis, de statige
fin-de-siècle huizen van de Bertrandlaan, het prachtige Josaphat- en Leopoldpark, …
We spreken af om 13u10 in het station van Denderleeuw (Stationsstraat), waar we de trein nemen naar
Brussel. Daar nemen we de metro en halen onze gereserveerde fietsen op bij Pro Velo. Vandaar trekken we
op verkenning.
Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar
De prijs bedraagt 30 € p/p (trein H/T, metro H/T, huur fiets, gids). Gelieve bij inschrijving te vermelden of
u een dames- of herenfiets wil. Er is ook mogelijkheid om een elektrische fiets te huren (meerprijs van 9€)

Zomerzoektocht Tongeren - Bilzen
Tot 15 september kan je deelnemen aan de Davidsfonds zomerzoektocht in de streek van Tongeren en
Bilzen.
Mocht er interesse zijn om de zoektocht te doen in een groep, dan kunnen we eventueel voor
vervoer zorgen. Laat ons weten als je hiervoor interesse hebt.
Als lid van het Davidsfonds betaal je 15 EUR voor een deelnemingspakket. Dit bevat een brochure met de
parcoursbeschrijving en de vragen, plus een gloednieuwe streekgids over Haspengouw.

Inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan via mail of telefonisch bij Frank & Els De Saedeleer –
Van Cauter (053 / 66 10 43). De betaling doe je nadien op rekeningnummer BE48434416850127 van
Davidsfonds Denderleeuw.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

