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Beste Davidsfondsers, 

Voor de vakantie begint, willen wij jullie alvast volgende activiteiten voor het najaar voorstellen :  

Wandelen aan de Opaalkust 
zaterdag 14 september 

Het is al vele jaar geleden, maar de memorabele stortbui die we toen over ons hoofd kregen, zijn we nog lang 

niet vergeten. Toch willen we dit nog eens overdoen ! 

We maken een wandeling in de omgeving van Cap Blanc Nez, gaan fossielen zoeken met Jacques op het 

strand, picknicken onderweg en maken een tweede wandeling in de Dunes des Slack, tussen Ambleteuse en 

Wimereux.  

We sluiten de dag met een schotel “Fruits de mer” bij La Marie Galante in Audresselles (prijs tussen 27.50 

EUR en 60 EUR).  

We vertrekken om 7.00 uur met gepast vervoer (minibus of autobus).  De prijs voor het vervoer bedraagt 20 

EUR.  Je kan inschrijven via mail of telefonisch bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (053 66 10 43) 

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

Vers Geperst – Musicals met Cantar  
Zaterdag 21 september 

Op “Vers Geperst” kan u de boeken inkijken die je kan kiezen voor de hernieuwing van uw lidmaatschap. Wij 

nodigen dit jaar het Denderleeuw vocaal ensemble Cantar uit om er een swingende start van te maken. Zij 

brengen ons een ontspannende avond met fragmenten uit gekende musicals, van het ontroerende Cats, Evita 

en Phantom of the Opera over de Lion King, Oliver en ’14-’18 naar het opzwepende West Side Story, Grease 

en Mamma Mia.  

Deze activiteit heeft plaats in het IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw.  De kaarten voor het concert kosten 

8 EUR, een drankje inbegrepen.  Je kan bij ons nu al je kaarten voor dit unieke concert bestellen. Wacht niet te 

lang, want dit zal snel uitverkocht zijn ! 

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

Ethiopië-dag 
zaterdag 19 oktober 

Samen met “Buge Bouge” nodigen we jullie uit voor een 'Ethiopië-dag'. Buge Bouge is het project van 

Thereza De Wannemaeker, geboren in Ethiopië en sinds 2009 inwoner van Denderleeuw. Samen met haar 

ouders richtte ze 'Buge Bouge' op, een project om de bevolking van haar geboortedorp te steunen. 

Thereza zal uitleg geven over haar geboorteland Ethiopië, reizen in Ethiopië, en haar project “Buge Bouge”. 

Er is een koffie-degustatie en mogelijkheid om deel te nemen aan een Ethiopisch buffet.  

 

Meer informatie in een volgende uitnodiging. 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 107 
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