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Beste Davidsfondsleden,

Onze Davidsfondsafdeling heeft in zijn bijna 110-jarig bestaan wel ergere dingen meegemaakt, maar
voor onze huidige generatie is de corona-crisis toch wel de grootste beproeving en uitdaging.
We zouden graag zeggen : “Samen komen we er wel uit”, maar zelfs dat wordt ons in de huidige
omstandigheden niet gegund.
En toch leggen we ons niet zomaar neer bij de situatie. We stellen jullie dan ook graag ons
“jaarprogramma” voor. We zijn er niet zeker van dat alles zal kunnen doorgaan zoals we het nu
plannen. We willen jullie echter iets geven om naar uit te kijken. Hoop doet immers leven !
Voor elk van deze activiteiten houden we ons uiteraard aan de officiële maatregelen die op dat
ogenblik van kracht zijn. We nemen daar bovenop enkele specifieke initiatieven om het nog veiliger
te maken. En in het uiterste geval, stellen we de activiteit uit naar een latere datum.

Uw en onze gezondheid staat voorop.
Hieronder vinden jullie alvast een overzicht van de reeds geplande activiteiten. Je vindt er ook de
afscheidsbrief aan onze ere-voorzitter Jozef De Craecker.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.

危機
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Davidsfonds Denderleeuw
Jaarprogramma 2020 - 2021
Zaterdag 19 september – Vers Geperst
Voor de hernieuwing van het lidmaatschap, nodigen we jullie traditioneel uit op “Vers
Geperst”. Je kan de boeken inkijken waaruit je kan kiezen voor de hernieuwing van je
lidmaatschap.
Onze Corona-initiatieven
•

Bij goed weer, stellen we de boeken tentoon in openlucht, op de speelplaats van het
IKSO in de Middenstraat. Bij minder goed weer, zorgen we voor een ruime spreiding
van de boeken, zodanig dat de social distancing kan gerespecteerd worden.

•

Het geplande concert met Eva De Roovere stellen we uit tot betere tijden.

Vrijdag 9 oktober – Leesgroep
Op het programma staat alvast een boek met een zeer aangepaste titel : “Het tumult van de
tijd” van Julian Barnes. Of de inhoud ook verwijst naar de huidige perikelen, laten we nog
even in het midden.
Onze Corona-initiatieven
•

Indien nodig, houden we een “online” bijeenkomst

Zondag 11 oktober – Ardennenwandeling
Voor onze “Ardennenwandeling” gaan we dit jaar naar de Vlaamse Ardennen. De
“getuigenheuvels” zijn er iets minder hoog dan de bergen in de Ardennen en leggen
bovendien iets minder ver verwijderd.
We maken gebruik van de knooppunten en voorzien verschillende wandelingen van 5 tot 20
kilometer lengte, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
Onze Corona-initiatieven
•

We spreken af op de startplaats van de wandeling. Iedereen staat in voor het vervoer
in eigen bubbel.

•

Er is keuze uit verschillende trajecten, waardoor we in kleinere groepjes / bubbels
kunnen wandelen. Op een aantal plaatsen komen de verschillende trajecten samen.

•

Het traditionele maal als afsluiter doen we enkel als het toegelaten is.

Zaterdag 24 oktober – Bezoek Utopia
We hernemen onze plannen voor het bezoek dat we op 4 april moesten uitstellen.
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Dinsdag 17 november – Lezing Johan Op de Beeck
Johan Op de Beeck werd bekend als nieuwsanker bij de toenmalige BRT. Recent publiceerde
hij een aantal werken over historische figuren als Napoleon, Louis XIV en Leopold II. Over
wie van deze drie hij het bij ons zal hebben, laten we nog even in het midden.

Vrijdag 4 december – Kaas- en Wijnavond
Veertig jaar kaas- en wijnavond. Dat is een traditie die we uiteraard niet kunnen
onderbreken.
Ons plan “B”
•

Als het niet officieel kan, doen we het thuis “in eigen bubbel”. Wij zorgen voor een
mooi assortiment aan kazen en een wijntje.

Vrijdag 11 december – Leesgroep
We kiezen een boek voor corona-tijden : “De stad der blinden” van José Saramago of “De Pest”
van Albert Camus.

Zondag 17 januari – Toast Literair
We sluiten voor onze literaire toast aan bij de Sint-Antoniusfeesten in Iddergem. Rudy, onze
verteller van dienst, brengt er het verhaal van “Sint-Antonius en het varken”.
Ons plan “B”
•

Mochten de feesten niet doorgaan, dan brengen we het verhaal “online” via Facebook
Live.

Zondag 7 februari – Winterwandeling
We gaan, onder leiding van een natuurgids, wandelen in de “Diepe Straten” tussen Ninove en
Denderhoutem.

Zaterdag 27 maart – Concert Arte Amanti
“Genieten van klassiek” op internationaal niveau.

Donderdag 22 april – zondag 25 april : reis Noord-Engeland
We ondernemen een tweede poging voor onze uitgestelde reis naar Noord-Engeland.
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Een tweetal weken geleden namen we afscheid van onze ere-voorzitter, Jozef De Craecker. Omdat
velen van jullie er door de corona-omstandigheden niet konden bijzijn, publiceren we hier de brief,
die op de uitvaarceremonie werd voorgelezen.

Afscheidsbrief aan Jozef De Craecker
Beste Jozef,
Op enkele weken na is het 30 jaar geleden dat je me het voorzitterschap van het Davidsfonds
doorgaf.
Jij had er toen al ruim 30 jaar Davidsfonds opzitten : enkele jaren in Erpe-Mere en vanaf 1968 in
Denderleeuw. Je werd er snel verantwoordelijk voor de programmatie en in 1977 werd je ook
voorzitter, de eerste die echt de handen uit de mouwen stak.
Samen met een ploeg van enthousiaste bestuursleden voerde je het Davidsfonds naar een
hoogtepunt : van 100 leden in 1968 naar 250 leden in 1986.
Dit realiseerde je door vernieuwingen in de programmatie : het bijwonen van toneelvoorstellingen
“op verplaatsing”, een jaarlijkse meerdaagse reis, een ledenfeest / kaas- en wijnavond, …
… gedreven door je interesse voor cultuur en kunst, met een gave om je te laten inspireren door
mensen uit je omgeving en vooral met een onuitputtelijke inzet en werkkracht.
Je had ook oog voor de toekomst. Midden de jaren 80, slaagde je erin om een jong-Davidsfonds van
de grond te krijgen. De jonge garde kreeg carte blanche, maar liep zo voorbeeldig in je voetsporen
dat ze al snel werd opgenomen in het grote Davidsfonds.
Bestuursvergaderingen begon je regelmatig met de mededeling dat het voor jou tijd was om te
stoppen. Niemand geloofde je. Daarvoor was het Davidsfonds teveel een deel van jezelf.
Maar je bleef het herhalen en uiteindelijk was er toch iemand die de handschoen opnam.
Je was toen nauwelijks 54. Je had nog vele jaren kunnen doorgaan. Maar door je beslissing was de
toekomst van het Davidsfonds wel verzekerd voor 10, 20 intussen 30 jaar.
Je bleef nog een tijdje doorgaan als bestuurslid, je werd ere-voorzitter, je bleef zorgen voor de
hernieuwing van het lidmaatschap van ‘jouw’ leden en met je presentatie over “de schoonheid van
Art Nouveau” voor een bomvol kasteeltje, gaf je nog een laatste staaltje van jouw kunnen.

Beste Jozef,
Ik zou je in naam van ons bestuur en van onze leden willen bedanken voor alles wat je gedaan hebt
voor het Davidsfonds.
Aan Godelieve, je kinderen en familie, bieden we onze christelijke deelneming aan en tevens onze
dank.
Het is immers ook dankzij hen dat je hebt kunnen doen wat je gedaan hebt !

Rust in vrede.
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