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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteiten. Eéntje ervan ligt nog in een verre toekomst,
maar om organisatorische redenen is het nodig om dit nu al voor te bereiden.

Bezoek Belfort Aalst
Zondag 28 april
Op zondag 28 april gaan we nog eens op verkenning bij onze Aalsterse buren. Op de Grote Markt
bezoeken wij het Belfort dat op de Unesco werelderfgoedlijst prijkt.
Tijdens een rondleiding met gids kun je o.m. de oude wijzerplaat en de oude belfortklokken
bewonderen en krijg je zelfs de gelegenheid om een deuntje te spelen op de oude oefenbeiaard.
Wie wil kan via 136 trappen tot in de beiaardtoren klimmen waar zich de huidige 52 klokken
bevinden. Van daaruit heb je een prachtig uitzicht over de stad.
Na het bezoek maken we uiteraard tijd om het Belfort ook te bewonderen vanaf één van de terrasjes
op de Grote Markt.
We komen samen op het Dorp in Denderleeuw om 13.45 uur en rijden met eigen vervoer naar Aalst.
Voor wie rechtstreeks naar Aalst gaat, start het bezoek om 14.15 uur aan de voet van het Belfort.
De prijs voor deelname bedraagt 8 EUR voor de gidsing en vergoeding van de chauffeur. Je kan
inschrijven via mail of telefonisch bij Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (053 / 66 10 43).
Nadien schrijf je het passende bedrag over op rekeningnummer BE48434416850127 van
Davidsfonds Denderleeuw. Het aantal plaatsen is beperkt, stel je inschrijving dus niet uit.

**********************
Graag brengen we jullie ook nog volgende muzikale activiteiten in herinnering

•

Liebrecht van Beckevoort
Zaterdag 30 maart om 20 uur
Het concert heeft plaats op zaterdag 30 maart, om 20
uur, in de Sint-Pietersbanden kerk (Welleplein 27, 9473 Welle).
Prijs: € 15 voor volwassenen, € 12 voor +60, -18 en leden van het Davidsfonds, €30
gezinskaart (ouders en kinderen onder 18 jaar). Kaarten zijn te verkrijgen bij onze
bestuursleden of kunnen gereserveerd worden via e-mail.

•

Festivaria – Titanic
vrijdag 30 augustus
We hebben voor dit optreden nog enkele plaatsen beschikbaar. Uiterste
datum voor inschrijving : 15 april of zolang de voorraad strekt.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

