
 

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be                                                             email : info@davidsfondsdenderleeuw.be  

 
 

Beste Davidsfondsers, 

 

We kunnen jullie alweer enkele nieuwe activiteiten voorstellen. 
 

Bezoek Utopia in Aalst 
Zaterdag 4 april om 14.00 uur 

 
We nodigen jullie uit voor een bezoek aan “Utopia”, de nieuwe bib van Aalst. 

Het is een schitterende nieuwbouw in het hartje van de stad.  

Onder begeleiding van een gids ontdekken we deze architecturale parel, waar 

vroeger pestlijders werden verzorgd door de Zwarte Zusters en rond 1880 een pupillenschool werd gevestigd.  

Dit alles en nog veel meer horen we tijdens onze rondleiding die ongeveer 2 uur duurt. We sluiten af met een 

drankje in het gezellige Utopia-café.  

De prijs bedraagt 6 EUR per persoon, een drankje inbegrepen.   

 

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

Windmolenpark op de Noordzee  

Vrijdag 28 augustus (*) 

Wil je de windmolenparken op zee ontdekken? Wij organiseren met onze afdeling een cruise op de Noordzee.  

Gedurende een 5 uur durende vaart dompelt een gids ons (figuurlijk) onder met info over kustvaart en 

havensignalisatie, over diverse boeien en bakens, over vogels en zeezoogdieren. We kruisen tevens de 

internationale scheepvaartroute. Het eindpunt is het windmolenpark op de Thorntonbank, zo'n 30 km buiten de 

kustlijn. 

Het schip beschikt over een groot buitendek met vrije zitplaatsen en een panoramisch bovendek. Er is ook een 

binnenruimte met plaats voor 40 personen in geval van slecht weer. Aan boord is er een bar met een ruime 

keuze van warme en koude dranken, snoep, chocolade... 

We vertrekken rond 7 uur in Denderleeuw (details worden later gecommuniceerd). 

 

De prijs voor de zeecruise bedraagt 45 EUR per persoon. De prijs voor het vervoer hangt af van het aantal 

deelnemers (reken op max. 25 EUR per persoon). De minimum leeftijd voor deelname is 6 jaar.  

Dit wordt een unieke beleving !   

(*) Bij slechte weersomstandigheden kan de vaart uitgesteld worden naar een latere datum. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Inschrijven voor deze activiteiten kan telefonisch (053/66 10 43) of via mail.  

 

Na bevestiging van je deelname schrijf je het gepaste bedrag over op rekeningnummer 

BE48434416850127 van Davidsfonds Denderleeuw. 
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Jaargang 108 
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