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Beste Davidsfondsers, vrienden,  

Na corona was het nu aan het weer om spelbreker te zijn.  Door het gure weer moesten we onze 

wandeling op de Kesterheide aflasten. Geen nood echter, we plannen deze wandeling volgend jaar 

opnieuw.  Ons bezoek aan Utopia, dat we al drie keer moesten uitstellen, kon dan eindelijk toch plaats 

hebben.   

Graag nodigen we iedereen uit voor een lezing die zowel een jong als een oud publiek zal  aanspreken.  

Lezing “De toekomst van de ruimtevaart” 
op dinsdag 15 maart 

door Stijn Ilsen 

Ruimtevaart is en blijft immers een actueel thema. Dat bewijzen recente krantenkoppen: "China landt op 

de achterkant van de maan", "SpaceX bouwt herbruikbare raketten", "Revolutionaire satellieten worden 

gebouwd in België", "Er worden komende jaren duizenden en duizenden internetsatellieten gelanceerd", 

"Asteroïde mist aarde op het nippertje", "Europese lander op weg naar Mars", "Planeten ontdekt bij 

andere ster", "Botsing tussen 2 satellieten in de ruimte veroorzaakt afvalwolk".  

Er gebeurt dan ook bijzonder veel momenteel. Denk maar aan Elon Musk, die met zijn bedrijf SpaceX 

herbruikbare raketten maakt en zo mensen naar Mars wil 

brengen.  

In zijn lezing heeft Stijn Ilsen het over de nieuwe trends in 

ruimtevaart, de opportuniteiten en gevaren, de commerciële 

en wetenschappelijke kant. Met een overvloed aan foto's, 

filmpjes/animaties en een portie anekdotes en humor wordt 

alles in mensentaal uitgelegd, toegankelijk voor een erg breed 

publiek.  

 

De lezing heeft plaats op dinsdag 15 maart om 20.00 uur in zaal De Vrede, op het Dorp in Denderleeuw.   

Inkom : 8 EUR, inclusief een drankje. Betaling graag via overschrijving op rekening BE48 4344 1685 0127.  

Inschrijven is noodzakelijk en kan telefonisch (0477 688 760) of via e-mail aan 

info@davidsfondsdenderleeuw.be. 
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Stijn Ilsen  is Master of Science in aerospace engineering. Hij werkt al meer dan 16 jaar in de 

ruimtevaart. Hij begon bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA met een studie voor een 

Europese bemande missie naar de maan. Daarna werkte hij voor Airbus/EADS aan de HERSCHEL 

ruimtetelescoop doorheen heel Europa. Momenteel werkt hij bij QinetiQ Space in Kruibeke aan 

de Belgische PROBA satellieten. 

Je hoort en ziet hem regelmatig op radio en televisie (Interne keuken & Weet ik veel op Radio1, 

De Afspraak op Canvas). In Mei 2019 verscheen een kinder/jeugdboek rond raketten, satellieten 

en astronauten (Reis naar de Sterren), waaraan hij meewerkte als auteur.  
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Volgende activiteiten kan je ook al in agenda noteren :  

Vrijdag 29 april Concert Arte Amanti 

Zondag 8 mei Wandeling met gids in Brussel – Elsene 

Maandag 16 mei Toneelvoorstelling Theater Pact 

Zaterdag 24 september Start van ons nieuwe werkjaar, met gezellig samenzijn op 

het Hof ter Leeuwe, boekenbeurs en diverse optredens … 

 

Voor de toneelvoorstelling in het Pact zijn er nog enkele vrije plaatsen.  Inschrijven kan nog tot 28 

februari, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.  

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. Betaling graag via overschrijving op 

rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

  

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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