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Beste Davidsfondsers,  

Naar aanleiding van de dag van de dynastie brengen we op 14 november een geleid bezoek aan de 

Coudenbergsite te Brussel. 

Brussel – Dynastie 

zaterdag 14 november 
Het voormalige Coudenbergpaleis was vroeger één van de mooiste 

paleizen van Europa en tevens een hoofdresidentie van Keizer Karel. 

Onder leiding van onze gids, Luc Surdiacourt, flaneren we langs de 

ondergrondse Isabellastraat en zien we een selectie van de mooiste 

archeologische voorwerpen die tijdens opgravingen werden gevonden. 

Na het bezoek ontdekken we nog het huidige Koningsplein en de nabije 

omgeving (Kunstberg, Zavelpark, …). Kortom, een namiddag in het 

teken van de monarchie. 

Onderweg maken we uiteraard tijd voor een drankje ! 

De prijs voor deelname bedraagt 18€ (trein H/T, gids, inkom  

Coudenberg). We spreken af om 13u30  in de lokettenzaal van het station.  

Inschrijven kan bij Martine Van Droogenbroeck (tel.nr 0478/37.20.91 - vanaf 18 u) of via e-mail. Nadien 

schrijf je het passende bedrag over op rek.nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

De inschrijvingen voor ons gastenfeest op vrijdag 4 december lopen al vlot binnen.  

We herhalen nog eens ons speciaal aanbod : Leden betalen 20 EUR per persoon maar …  wie gasten 

meebrengt (die geen lid zijn) betaalt slechts 10 EUR voor zichzelf en voor de gasten.   

Een concreet voorbeeld :  

Als je als lid met zijn tweeën komt, betaal je 40 EUR voor 2 personen.  

Breng je 2 gasten mee, dan betaal je 40 EUR voor 4 personen.   

Breng je 4 gasten mee, dan betaal je 60 EUR voor 6 personen. 

Geef toe : dit is een aanbieding die je niet kan laten liggen.  

Studenten (tussen 7 en 25 jaar) die met de (groot)ouders meekomen, worden ook beschouwd als ‘gasten’. 

Kinderen onder 6 jaar mogen gratis binnen.  

Wees er op tijd bij om je plaatsjes te reserveren.  De aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Bel 

daarvoor eerst naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (053/66.10.43) of stuur een berichtje via e-mail 

en schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 (434-4168501-27) van 

Davidsfonds Denderleeuw.   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Op vrijdag 11 december komt onze leesgroep bijeen. Op het programma : ‘Schitterende ruïnes’ van 

Jess Walter. Het is een meeslepend verhaal van een onmogelijke, maar onverwoestbare liefde. Het handelt 

over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en over het verleden dat we soms 

als een ruïne achterlaten.    

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 104 
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