
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

Beste Davidsfondsers, 

 

Graag nodigen we u uit voor onze volgende activiteiten.  

 

Op zaterdag 28 januari willen we u nog persoonlijk onze beste wensen aanbieden ter 

gelegenheid van ons nieuwjaarsconcert. We verwachten jullie daarvoor om 20 uur in 

de feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw.  

 

Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door de Muziekacademie. Leerlingen uit de klas van 

Lydia Rossignol zetten de klarinet en de saxofoon in het zonnetje. Traditioneel worden ook de 

winnaars van de Junior Journalist-wedstrijd bekendgemaakt. En bovenal bieden wij u een 

drankje aan om onze activiteiten van het voorbije en het komende jaar te bespreken. Deelname 

aan het nieuwjaarsconcert is gratis. 

 

Op zondag 5 februari leidt de winterwandeling ons naar het sinds 1992 beschermde natuurgebied 

Honegem – Solegem - St. Appolonia, dat zich uitstrekt over het grensgebied van Aalst, Lede en Erpe. De 

wandelroute, het “Turfputtenpad”, ontleent haar naam aan de centraal gelegen turfputten . Op de plaats waar 

ooit een meander van de Molenbeek verveende, werd immers tot het einde van de 19
de

 eeuw turf gestoken. 

Later werd er vlas geroot . Nu zijn de putten geëvolueerd tot een moerasgebied met eigen fauna en flora. Een 

echte aanrader voor de natuurliefhebbers. 

 

Wie wil meestappen wordt om 13u30 op het dorp van Denderleeuw verwacht. De wandeling start om 14u op 

de hoek van de Putstraat en de Bossestraat in Erpe. De wandelafstand bedraagt +/- 8km. Zelfs bij droog weer 

is aangepast schoeisel noodzakelijk.  

 

Op zaterdag 11 februari kunnen we met een 15-tal personen een bezoek brengen aan de 

tentoonstelling ‘Undercover, 175 jaar Staatsveiligheid’. Deze tentoonstelling loopt momenteel 

in het Algemeen Rijksarchief te Brussel. We worden gegidst door ons bestuurslid Peter Lanssens, die zelf  

nauw is betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling en ons een blik achter de schermen van deze 

dienst zal gunnen. We komen om 14 uur samen in het Station te Denderleeuw. Wie meewil, belt naar Frank 

De Saedeleer (053/66.10.43) of stuurt een mailtje naar info@dfdenderleeuw.be. 

 

Noteer ook al de volgende data : 

 

v  vrijdag 17 februari om 20 uur : leesgroep in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Op het 

programma : ‘Ten zuiden van de grens’ van Haruki Murakami.  

v  Zondag 19 maart : bezoek aan Ath. 

v  De inschrijvingen voor de reis naar de Baai van de Somme lopen zeer vlot. Wie nog een kans wil 

maken om mee te gaan moet dringend contact opnemen (053/66.10.43). 
 

 

     

     Met de beste wensen van het bestuur 
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