
Nog wat nieuws over de zoektocht 
 

De zoektocht in De Westhoek was voor onze afdeling een groot succes. Ten bewijze 

daarvan geven we u enkele cijfers: 

 

1. Er werden ruim 6.000 deelnemersformulieren verkocht. Onze afdeling kocht 

niet minder dan 48 formulieren aan, een record zelfs voor onze afdeling. 

2. 3.572 deelnemers stuurden hun formulier in.  

3. 200 winnaars konden in Poperinge een boekenpakket afhalen.  

4. Onze afdeling telde niet minder dan 15 winnaars, waaronder een 7
de

 plaats en 5 

plaatsen bij de top-100. Afdeling Denderleeuw staat dan ook vooraan in de 

ploegenrangschikking (mocht dit bestaan). 

 

Het geheim van deze formule : samenwerking !  Afspraak volgend jaar in de 

‘Antwerpse Kempen’. 

 

… en wat nieuws over onze internet-site en het gebruik van e-mail 

 

www.dfdenderleeuw.be 
 

 

1. onze website ontving dit jaar al ruim 7.000 bezoekers. Veruit het grootste 

aantal daarvan komt via de zoekmotoren (Google).  

2. In de top 5  van de populairste pagina’s vinden we onze reis naar Luxemburg, 

‘de Guldensporenslag’ (vermeld in onze uitstap naar Douai), Caveman (ook al 

enkele jaren geleden) en Jef Vermassen (die in oktober leidde tot een absolute 

piek in het aantal bezoeken) en de voordracht van Prof. Vermeulen over 

Chrisendom en Islam.  U merkt dat enkele ‘controversiële’ onderwerpen, het 

aantal bezoeken op een website sterk kan opdrijven. 

3. Voor ons ledenfeest schreef ruim de helft van het aantal deelnemers zich in via 

e-mail. Zelfs fervente tegenstanders lijken de weg gevonden te hebben. Iets 

minder persoonlijk misschien, maar toch beter dan een onbeantwoorde telefoon 

omdat we weer eens niet thuis zijn.  

4. Een 50-tal van onze leden ontvangt zijn uitnodigingen ook via e-mail.  Wil u 

hier ook van profiteren :  stuur eenvoudig een mailtje naar 

info@dfdenderleeuw.be en wij voegen uw adres toe aan onze distributielijst 

  

Literaire avond op 18 februari 2005 
 

Voor onze laatste literaire avond van dit jaar kozen we opnieuw één van de 

meesterwerken uit onze wereldliteratuur : ‘Kroniek van een aangekondigde dood’ van 

Gabriel Marquez. U kan dit boek aanschaffen voor 5 €. U belt hiervoor naar Frank De 

Saedeleer (053/66.10.43) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beste Davidsfonder, 

 

Het jaar loopt alweer naar zijn einde toe. Wij kunnen voor de eerste helft van ons 

werkjaar terugblikken op verschillende succesvolle activiteiten : de wandeling in 

de Westhoek, het bezoek aan Lessen, de voordracht van Jef Vermassen, ons 

traditionele ledenfeest, …  Alweer tijd dus om over het jaareinde heen te kijken 

en plannen te maken voor wat nog komen moet.  

 

In deze uitnodiging vinden jullie ook het programma van onze volgende 

meerdaagse afdelingsreis.  Na Frankrijk en Luxemburg wenden we ditmaal de 

steven naar Nederland, waar we alweer een combinatie van natuur en cultuur 

aanbieden, voor elk wat wils.  

 

♣♣♣♣ 

 

Vergeet alvast niet volgende data in uw agenda te noteren : 

 

Nieuwjaarsconcert  

Zaterdag 29 januari 
 

♣♣♣♣ 

 

Winterwandeling 5 februari 

 

♣♣♣♣ 

 

Literaire avond – 18 februari 

Gabriel Marquez 

Kroniek van een aangekondigde dood 

 

In naam van het DF bestuur wensen wij u 

een zalig Kerstfeest en een prettig Nieuwjaar. 
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Graag nodigen wij u uit voor onze meerdaagse reis naar   

 

De Hoge 

Veluwe 
van 

14 tot 16 mei 2005 
 

We combineren de schoonheid van dit natuurgebied in de buurt van Arnhem met een 

uitgebreid aanbod aan bezienswaardigheden. We worden daarbij begeleid door Carlo 

Goethals (dag 1 en 2), die ook al onze gids was voor onze reis naar Parijs.  

 

Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van aanpassingen) 

 

DAG 1 : Zaterdag 14 mei 

 

7.00 uur  Vertrek in Denderleeuw. 

9.30 uur Via het groene hart van Nederland, rijden we naar Doorwerth, waar ons 

een koffie wacht. 

10.15 uur Bezoek aan het ‘Air Borne museum’, dat een beeld geeft van ‘De slag 

om Arnhem, vooral bekend als ‘A Bridge too far’. 

12.30 uur Wandeling in het centrum van Arnhem en vrij middagmaal (of picknick) 

14.00 uur Bezoek aan ‘Het Loo’ in Apeldoorn. Sedert de Tachtigjarige oorlog het 

symbool van De Oranjes. Het Loo was een uitdaging aan de Franse 

zonnekoning, de tegenspeler van De Oranjes. De tuinen zijn 

indrukwekkend en doen aan Fontainebleau denken. 

18.00 uur Korte stop in Apeldoorn 

19.00 uur Vertrek naar het hotel voor avondmaal en overnachting 
 

DAG 2 : Zondag 15 april 
 

7.30 uur  Ontbijt 

9.00 uur Rondrit doorheen de Veluwezoom. Dit schitterend natuurpark geeft een 

beeld van het ontstaan van de stuwwallen. 

11.00 uur  Bezoek aan het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’, een natuurgebied met 

maar liefst 5.500 hectare bos, heidevelden en zandverstuivingen, dat een 

unieke combinatie biedt van kunst, natuur en architectuur. U kan onze 

gids volgen voor een bezoek aan het Kröller-Müller museum (met zijn 

uitgebreide collectie Van Gogh, Renoir, Seurat, Picasso, Mondriaan, …), 

de Beeldentuin (met werken van Rodin, Moore, …) en het jachtslot 

St.Hubertus in Art Déco-stijl  of u maakt gebruik van de gratis 

‘witte fietsen’ en brengt de dag door langsheen de kilometerslange 

fietspaden die door het Park lopen. 

 Op het middaguur voorzien we een buffet voor de ganse groep in 

‘De Koperen Kop’ 

18.00 uur Vertrek naar het hotel voor avondmaal en overnachting. 

 

DAG 3 : Maandag 17 mei 

 

7.30 uur  Ontbijt 

10.00 uur Bezoek aan het Kasteel De 

Haar, het grootste en meest 

luxueuze kasteel in Nederland. 

Het kasteel, de indrukwekkende collectie kunstschatten, het 

bijbehorende park en het omringende landgoed vormen een 

schitterende eenheid. Bezoek met gids aan het kasteel, vrij bezoek 

aan de tuinen.  

13.00 uur Vrij middagmaal in Utrecht.  

14.30 uur Wandeling in Utrecht langs de Dom, de grachten, de werfkelders. 

Of misschien kiest u wel voor een tochtje op de grachten, met de 

waterfiets. 

16.30 uur  We vatten de terugtocht aan … 

17.30 uur  … met toch nog een laatste tussenstop in Dordrecht, waar we de 

reis doorspoelen met een (echt) Nederlands bier. 

19.00 uur Terugreis naar Denderleeuw. 

20.30 uur  Aankomst in Denderleeuw 

 

We overnachten in het hotel Mercure *** te Arnhem. Alle kamers hebben 

toilet en douche / bad.  

De prijs voor deelname bedraagt 230 €. De toeslag voor een éénpersoonskamer 

bedraagt 50 €. Er zijn een beperkt aantal 3-persoonskamers beschikbaar. Voor 

kinderen die op de kamer van de ouders slapen : prijzen op aanvraag.  

 

In de prijs zijn inbegrepen : de bus, twee overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal (3-gangenmenu),  het buffet in de Koperen Kop, toegangsgelden 

(Air Borne Museum, Paleis Het Loo, Park De Veluwe – excl. St. Hubertus 

jachtslot, Kasteel Het Haar), Koffie in Doorwerth en bier in Dordrecht, de 

gidsing. 

 

Wie mee wil, kan zich inschrijven bij Frank en Els De Saedeleer -Van Cauter 

(tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 75€ per persoon dient onmiddellijk 

betaald te worden op rek.nr. 434-4168501-27. Het saldo moet betaald worden 

voor 20 maart. 


