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Beste Davidsfondsers, 

 

We zijn pas terug van onze Italië-reis.  Onze 49 deelnemers genoten van een schitterend 

programma met niet alleen aandacht voor de cultuur maar ook voor de natuur en culinaire 

specialiteiten van Napels en de Amalfitaanse Kust, en dit alles onder een stralende zon !  Voor wie 

niet meekon publiceren we binnenkort een uitgebreid verslag op onze website. 

 

Natuurwandeling – 22 mei 
Gent - Bourgoyen 

 

Voor onze lentewandeling trekken we naar het stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen 

gelegen ten westen van Gent.  Een natuurgids geeft ons een deskundige uitleg over het gebied : eerst 

in het bezoekerscentrum en daarna op een wandeling van ongeveer 5 km. Bij nat weer zijn 

wandelschoenen of laarzen aanbevolen. 

                            
We komen samen op het Dorp te Denderleeuw om 13.30 uur en rijden met eigen vervoer naar Gent, 

waar we de wandeling starten om 14.30 uur. Na de wandeling voorzien we een kop koffie met een 

taartje in het bezoekerscentrum.  

 

Inschrijven kan via e-mail of telefonisch (053/66.10.43). Doe dit liefst zo snel mogelijk, zodat we 

indien nodig nog een tweede gids kunnen reserveren.  De deelname in de kosten bedraagt 10 euro 

(gids, koffie met taartje en vergoeding voor de chauffeurs) en kan overgeschreven worden op rek.nr. 

434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.   

 

Festivaria Donkmeer : My Fair Lady 
26 augustus 2010 
 

We hebben nog enkele plaatsen over voor de musicalvoorstelling van  

My Fair Lady aan het Donkmeer op vrijdag 26 augustus.  Wie nog wenst 

mee te gaan belt ten laatste op 5 mei naar Frank en Els De Saedeleer – 

Van Cauter (tel. 053/66.10.43). 

  

De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 40 EUR. De voorstelling begint om 21 uur. We 

vertrekken met de bus om 19.30 uur op de parking van het Station aan de Kouterbaan.  

 

Davidsfonds Denderleeuw 100 jaar 
Startviering op zondag 12 juni 

 

We willen u ook al uitnodigen voor de startviering van het 100-jarig bestaan van onze afdeling.  

Op zondag 12 juni (Pinksteren) vieren we samen deze hoogdag, letterlijk en figuurlijk, in de kerk van 

Huissegem.  We hopen van harte u talrijk te kunnen begroeten.  

Meer hierover in onze volgende uitnodiging. 

 

    Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 99 

Mei 2011 


