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Graag nodigen we jullie uit voor onze volgende activiteiten. 

Wandeling Kesterheide 
op zondag 6 februari 

De knooppuntenwandelingen worden stilaan een traditie in onze afdeling.  Voor de volgende wandeling 

hebben we een wandeling gekozen van 7,5 km langs de Kesterheide. 

Kesterheide in Gooik is de groene parel van het Pajottenland. Een baken van 112 meter boven het 

landschap! De wandeling verloopt voor ongeveer 2/3 langs rustige asfaltwegen. De rest van de wandeling 

loopt langs aardewegen en voetwegen die bij regenweer nog goed begaanbaar, maar enigszins modderig 

kunnen zijn.  Mooie vergezichten wisselen af met pittoreske landschappen.  

 

Onderweg komen we ook langs een groot communicatiecentrum van de NAVO, zeer herkenbaar vanwege 

de vier witte bollen (schotelantennes met een opblaasbare ballon in Kevlar er omheen). Boven op de 

Kesterheide hebben we uitzicht op Brussel, Ninove, de zendmast van Sint-Pieters-Leeuw en zelfs het 

Hellend Vlak van Ronquières. Daar stoppen we ook even aan het graf van Staf De Clerck, de Ijzeren Man 

en het parkje Pervivo, ter nagedachtenis aan kinderen die aan een (zeldzame) stofwisselingsziekte 

overleden zijn.  

We rijden met eigen vervoer naar het begin van de Berghomstraat in Gooik, waar er ruime parkeerplaats 

is langs beide zijden van de weg (GPS: Berghomstraat 2, Gooik). Van daar starten we de wandeling in zuid-

oostelijke richting naar knooppunt 258.  

Deelname is gratis, graag aanmelding via e-mail.  Heb je geen eigen vervoer, dan vinden wij wel iemand 

met wie je kan meerijden.  

Afspraak om 14:00 in de Berghomstraat. 

Denderleeuw

Jaargang 110 
Februari 2022 

http://www.davidsfondsdenderleeuw.be/
mailto:info@davidsfondsdenderleeuw.be


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

Toneelvoorstelling  

“Vijand van het volk” – Henrik Ibsen 
op maandag 16 mei om 20.30 

in een productie van Theater Pact 

 

 

 

“Vijand van het volk” is een aangrijpend, spannend, oergeestig en nog altijd actueel stuk van Henrik 

Ibsen. Hij schreef het in 1882. Maar hij had het stuk over corruptie, milieuvervuiling, politieke intriges, 

fake news en integriteit net zo goed vandaag kunnen schrijven. 

‘Het lot van de klokkenluider’ zou als titel trouwens ook niet hebben misstaan, maar werd dat woord in 

die context al gebruikt toen..? 

Hoe dan ook, zal hij, ‘De klokkenluider’, zijn carrière en zijn gezin op het spel zetten voor zijn idealen? Zal 

hij zijn broer, de Burgemeester, op andere gedachten kunnen brengen, zodat die de volksgezondheid 

boven het economisch belang stelt? 

 

Regie : Hildegard De Vuyst 

Spel : Luc De Blieck, Ellen De Maere, Myriam De Vleeschauwer, Emma De Vos, Greet Rossignol e.a. 

 

Deze voorstelling heeft plaats in Theater Pact, Erembodegemstraat 31, 9300 AALST, een gelegenheid om 

kennis te maken met de gerenoveerde site van de kousenfabriek Du Parc. Er is ruime parkeergelegenheid. 

Inschrijven voor deze voorstelling via e-mail naar info@davidsfondsdenderleeuw.be of telefonisch op 

053/66.10.43.  De tickets kosten 12 EUR per persoon.  

 

  

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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