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Beste Davidsfondsers,  

 

Eén van de paradepaardjes van het Davidsfonds is al jarenlang ‘De nacht van de 

geschiedenis’, een activiteit die door zo’n 200 afdelingen op dezelfde avond wordt 

geprogrammeerd.   Er staat telkens een thema centraal. Dit jaar is dat “landbouw en 

geschiedenis door de eeuwen heen”. 

 

Met ons onderwerp gaan we niet zozeer terug in de tijd. Het is een actueel thema, dat in de 

toekomst zeker zal opgenomen in de geschiedenisboeken van de landbouw.  

 

GGOs: ontwikkelingen in de wereld - 
kansen voor Vlaanderen?" 
Dinsdag 24 maart 2015 

 

Het thema GGO’s (Genetisch Gewijzigde Organismen) is op vandaag nog controversieel. Denk 

daarbij maar aan de heisa rond de veldproef met GGO-aardappelen in Wetteren.  

Zijn GGO’s even veilig als ander voedsel ?   Zijn er al voedselproducten met 

GGO’s te vinden in de winkelrekken ?  Zijn GGO’s een oplossing voor het 

voedselprobleem in de wereld ?  Het zijn maar enkele vragen die zeker aan bod 

zullen komen tijdens deze voordracht.   

Onze spreker is Bart Van Droogenbroeck, een rasechte Denderleeuwenaar. 

Na zijn studies bio-ingenieur aan de Universiteit Gent, begon hij zijn loopbaan 

op het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie).  Momenteel werkt hij bij het 

Instituut voor Lanbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), waar hij nauw betrokken is bij 

verschillende projecten rond GGO’s 

Deze voordracht heeft plaats in de parketzaal van het kasteeltje, aan het Station van Denderleeuw. 

De inkom bedraagt 5 EUR. Na de voordracht bieden we u een drankje aan.  

 

Nog enkele data die je alvast in je agenda kan noteren :  

 

 Op vrijdag 27 maart komt onze leesgroep samen voor een bespreking van  ‘Stoner’ van John 

Williams. Exemplaren van dit boek zijn te verkrijgen in de Bib.  

 

 Vrijdag 17 april organiseert Arte Amanti, in samenwerking met de Cultuurdienst en het 

Davidsfonds, zijn jaarlijkse concert in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. Op het 

programma staat het ARSYS SAXOFOON kwartet. Zoals gewoonlijk wordt het concert 

ingeleid door een jong talent (Mathilde Wauters) op harp. 

 

Kaarten voor dit concert kunnen gereserveerd worden (telefonisch 053/66.10.43) of via e-

mail. Ze kosten 10 EUR (25 EUR voor een familiekaart). Na het concert wordt u een receptie 

aangeboden in de zaal Breughel.  

 

      Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 103 

Maart 2015 
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