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Beste Davidsfondser,
Graag nodigen we u uit voor onze volgende activiteit :

Bezoek aan het Stadsarchief van Aalst
op 16 oktober 2005
Het Stadsarchief van Aalst beheert alle bestuurlijke documenten die de stad en de
deelgemeenten eeuwenlang gevormd hebben. Het oudste stuk is de oudst bewaarde
oorkonde van de stad uit 1174, maar men kan er net zo goed bouwvergunningen uit
1995 terugvinden. Daarnaast bewaart het ook heel wat belangwekkende archiefbestanden zoals deze van de
Sint-Martinuskerk, het O.L.Vrouwhospitaal, het Begijnhof Sinte-Katelijne en het Hoofdcollege van het
Land van Aalst.Het gebouw dat in 1995 in gebruik werd genomen, behoort tot één van de modernste
stadsarchieven van ons land. Het beschikt daarenboven over zeer ruime faciliteiten voor de bezoekers die in
hun zoektocht worden bijgestaan door personeelsleden die allemaal de hoogst mogelijke archiefopleiding
hebben genoten.
We brengen een bezoek onder leiding van een gids. Het bezoek duurt ong. 1.30 uur. Na de rondleiding
nemen we de tijd voor een koffiepauze in “’t Potje Koud” in de Molenstraat. Wie nadien nog zin heeft, kan
onder leiding van Robert Van Neck nog een wandeling maken in het natuurgebied “Het Osbroek”. Bij nat
weer wordt waterdicht schoeisel aanbevolen.
We vertrekken om 13.30 uur met eigen vervoer op het Dorp van Denderleeuw. Het bezoek start om 14 uur
op de Oude Vismarkt 1 te Aalst. De prijs voor deelname bedraagt 4€ (gidsing + koffie). Inschrijven kan tot
12 oktober bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter op tel.nr. 053/66.10.43 of via e-mail
info@dfdenderleeuw.be. Het passende bedrag dient overgeschreven te worden op rek.nr. 434-4168501-27
van Davidsfonds Denderleeuw.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
We willen u ook al een voorproefje geven van onze komende activiteiten, zodat u alvast enkele ervan in uw
agenda kan noteren.
•

Vrijdag 21 oktober

•

Zaterdag 5 november

•
•
•
•
•
•

Vrijdag 18 november
Vrijdag 2 december
Zaterdag 10 december
Zaterdag 28 januari
Zondag in april
Weekend 13-14 mei

Literaire avond in de Bibliotheek.
‘De Schaduw van de Wind’ van Carlos Ruiz Zafon
‘Onderwaterfilm’ van onze streekgenoot ‘Danny Van Belle’
met o.a. impact van de Tsunami op de koraalriffen.
Poëzie-avond in de Bibliotheek rond Gerrit Achterberg
Ledenfeest met ‘Zuinige Marie’
Toneelvoorstelling ‘Het Naaikamertje’ in Aalst
Nieuwjaarsconcert
Stadsbezoek aan Ath en omgeving
reis naar de Baai van de Somme (onder voorbehoud)

U ziet, er is alvast heel wat gepland en er kan allicht nog wat bijkomen.

Vriendelijke groeten van uw bestuur.

