
    Afdeling Denderleeuw             

                 Jaargang 98 december 2009 

 
 

 

Beste Davidsfondsers, 

 

Graag nodigen we jullie uit voor onze driedaagse reis naar  
 

Fontainebleau - Troyes 
Van 14 tot 16 mei 2010 (Hemelvaart-weekend) 

 
We bieden opnieuw een heerlijke cocktail aan van geschiedenis, cultuur, natuur, gastronomie en bovenal 

gezellig ontspannen in een aangename sfeer.   

 

Fontainebleau staat al jaren op ons verlanglijstje. Het stadje ligt aan de rand van een groene long, het 

bos van Fontainbleau (25.000 hectare), even ten zuidoosten van Parijs. Het kasteel van Fontainebleau voert 

ons terug naar de tijd van Napoleon. In het nabijgelegen kasteel van Vaux-Le-Vicomte gaan we zelfs 

nog iets verder terug, naar de tijd van Zonnekoning Louis XIV. 

 

Het bos van Fontainebleau nodigt uit tot een stevige wandeling. Uiteraard mag een bezoek aan het 

kunstenaarsdorp Barbizon niet ontbreken. 

 

We maken een ommetje langs Troyes, waarvan het historisch centrum (53 hectare) zijn middeleeuws 

karakter nog steeds heeft weten te bewaren.  Op de terugweg passeren we langs de Champagestreek en 

kunnen de verleiding niet weerstaan om nog een Champagne-degustatie in te lassen.  

 

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

 

DAG 1 : Vrijdag 14 mei 

 
• We vertrekken om 6.00 uur stipt in de Middenstraat te 

Denderleeuw (parking voor AD Delhaize). Via Gent 

rijden we naar het zuiden, richting Parijs. We voorzien 

een korte tussenstop op de autostrade voor een koffie en 

een koek. 

 

• Als eerste punt op ons programma brengen we een 

bezoek aan het kasteel van Vaux-le-Vicomte. Dit 

17
de

 eeuws kasteel werd gebouwd in opdracht van 

Nicolas Fouquet en diende later als inspiratie voor het 

kasteel van Versailles. We brengen een vrij bezoek aan 

het kasteel met appartementen in Italiaanse stijl, het koetshuis en de prachtige tuinen van architect Le 

Nôtre.  

 

• Tegen de middag vertrekken we naar het stadje Melun, gelegen in het hart van het departement Seine 

et Marne, dé streek van de Brie. We worden er ontvangen door de Chevaliers du Brie de Melun voor 

een degustatie van Brie de Melun, Brie de Meaux met een glaasje Vin de Gaillac en / of cidre 

du Gâtinais. 

 

• Na de degustatie rijden we naar ons hotel in Fontainebleau, waar we nog ruim de tijd hebben om te 

ontspannen vooraleer we ons aan tafel begeven voor een driegangenmenu. 

Meer info op 

www.davidsfondsdenderleeuw.be 



DAG 2 : Zaterdag 15 mei 
 

• We nemen de tijd om rustig te ontwaken en te 

ontbijten. Om 9.30 uur vertrekken we met zijn allen 

naar Fontainebleau, waar we een wandeling 

maken in de tuinen van het kasteel. 

 

• Daarna krijgt u de keuze (te bepalen bij het vertrek, 

in functie van het weer) :  

o Ofwel brengt u een bezoek aan het kasteel 

van Fontainebleau, met aansluitend vrije tijd 

voor een lichte snack en een verder bezoek 

aan de stad. Nadien rijden we met de bus naar Barbizon, waar we ook een wandeling maken 

van een 6-tal kilometer. 

o Ofwel gaat u mee voor een lange wandeling (12 km) in het bos van Fontainebleau. In dit geval 

voorzien we een picknick voor onderweg. 

• We besluiten de wandelingen in Barbizon, een 

kunstenaarsdorpje aan de rand van het bos, waar tussen 

1830 en 1850 een groot aantal schilders (Théodore 

Rousseau, Jean-François Millet, …) samenleefden, om er 

hun liefde voor de natuur te beleven (vergelijkbaar met 

Sint-Martens-Latem).  

Vooraleer we terugkeren naar het hotel, bieden we in 

Barbizon nog een koffie met een taartje aan. 

• We sluiten de dag af met een viergangendiner in het hotel 

 
DAG 3 : Zondag 16 mei 
 

• Na het ontbijt vertrekken we naar Troyes, dat een kleine 

100 km verder oostwaarts ligt. We brengen onder leiding 

van een gids een bezoek aan de historische binnenstad van 

Troyes. De historische hoofdstad van Champagne, die 

trouwens de vorm heeft van een champagnekurk, is 

vooral bekend om zijn kleurrijke vakwerkhuizen die 

werden opgetrokken in de 16de eeuw nadat een brand 

het stadscentrum had vernield. Sinds 1960 renoveren 

de bewoners die panden zodat je in de geplaveide 

straatjes een fraai beeld krijgt van charmante cafés en 

winkels met (vaak) scheefgezakte gevels waarin handgesneden figuren verwerkt zijn. 
 

• Voor het middagmaal serveren we een driegangenmenu in een plaatselijk restaurant, met uiteraard 

aandacht voor de plaatselijke specialiteiten (kaas van Chaource, Andouillettes) 

 

• Op onze terugweg stoppen we in de Verzy, in de omgeving van Reims, bij het Champagne-huis 

Lefèvre. Verzy is een typische champagnegemeente die bekend is om zijn befaamde “Faux de Verzy”, 

een beukenvariëteit met gekrulde stam en takken. De familie Lefèvre exploiteert hier meer dan 8ha 

wijngaarden met 80% Pinot Noir en 20% Chardonnay in de Grand Cru terroirs van Verzenay en Verzy. 

Slechts 17 van de meer dan 320 champagnedorpen mogen de titel Grand Cru dragen. 

 

We brengen er een bezoek aan de kelders, die in het midden van de 19
de

 eeuw 

werden uitgegraven, op een diepte van 15 meter. Een degustatie, met brioche 

en speciaal brood, mag uiteraard niet op ons programma ontbreken.  

 

• Een ideale afsluiter vooraleer we, rond 19 uur, de terugreis naar Denderleeuw 

aanvatten. Aankomst in Denderleeuw rond 22.00 uur. 



 

We overnachten in het Novotel Fontainebleau-Ury (***) 

dat gelegen is in een park van 5 ha aan de rand van het bos van 

Fontainebleau. Het hotel heeft een ontspanningscentrum met een 

verwarmd buitenzwembad, sauna, solarium en fitnesszaal. Om te 

kunnen genieten van deze extra faciliteiten voorzien we ruim de 

tijd op de eerste dag van onze reis.  

 

De kamers zijn extra ruim. Twee kinderen tot 15 jaar kunnen 

gratis overnachten op de kamer van de ouders. 

 

De prijs voor deelname aan deze driedaagse reis bedraagt 340 €. 

Kinderen, die overnachten op de kamer van de ouders, betalen 230 €.  

 

De toeslag voor een éénpersoons-kamer bedraagt 100 €. Niet-leden betalen een toeslag van 25 € of kunnen 

uiteraard lid worden. 

 

In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, 2 overnachtingen met ontbijtbuffet, de toegang in het 

kasteel van Vaux-Le-Vicomte, de Brie-degustatie in Melun, een driegangenmenu en een 4-gangenmenu 

incl. huiswijn in het Novotel, de toegang tot het kasteel van Fontainebleau of de picknick voor de 

wandelaars, een bezoek met gids aan Troyes, het middagmaal in Troyes inclusief water en wijn, de 

champagnedegustatie. 

 

Voor het bezoek aan de kastelen voorzien we geen gids. We zorgen vooraf wel voor een goede 

documentatie. Wie het wenst kan ter plaatse ook een audiogids bekomen  (3 EUR per persoon, enkel Frans 

of Engels). 

 

De inschrijvingen starten op dinsdag 8 december om 20 uur. 

 
Wie mee wil, belt naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het voorschot van 

100 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr 434-4168501-27 van Davidsfonds 

Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden vóór 1 maart 2010. 

 

 

 

De aandachtige lezer heeft het misschien al gezien op de eerste bladzijde : het adres van onze website is 

gewijzigd in  

www.davidsfondsdenderleeuw.be  
 

Het is wat langer dan het vorige, maar tegelijkertijd ook een stuk duidelijker. Het oude adres zal nog enkele 

maanden blijven bestaan. Sla het nieuwe adres alvast op bij uw bladwijzers (of favorieten). 

 

Vergeet ook niet om deel te nemen aan de  

wedstrijd 
op onze website. Je hoeft enkel 2 vragen te 

beantwoorden (antwoorden zijn te vinden op onze site) 

en je kan er mooie prijzen mee winnen :  

 

2 gratis kaarten voor ons nieuwjaarsconcert met 

Encantar en 2 Roetskalenders 2010. 

 

Uw kansen om iets te winnen zijn nog nooit zo groot 

geweest. Deelnemen dus. 

 

 

    Met vriendelijke groeten van het bestuur 


