Denderleeuw - Jaargang 111 - Augustus 2022
Beste Davidsfondsers, vrienden,
Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteit.

Bezoek Priorij Corsendonk &
Wandeling in natuurdomein De Liereman
3 september
Volgens een aloude traditie gaan we, om het nieuwe werkjaar te openen, op verplaatsing voor een iets
langere wandeling. Dit jaar gaan we daarvoor naar de Kempen, waar we een wandeling in het
natuurdomein de Liereman combineren met een bezoek aan de priorij van Corsendonk.
De Priorij Corsendonk is een schitterend staaltje middeleeuwse architectuur gesticht in 1395. Deze
statige priorij werd gesticht door de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. Onder leiding van een
gids brengen we een bezoek aan het gerestaureerde klooster met zijn monumentale kapittelzaal,
gotische keldergewelven en renaissancepark. Een meer dan 1 kilometer lange dreef voert naar het
indrukwekkende 16de-eeuwse klooster. Het prachtige complex van de priorij Corsendonk is nu een
hotel.
Het natuurgebied De Liereman bevindt zich enkele kilometers verder tussen Oud-Turnhout en
Arendonk. Het is één van de oudste beschermde natuurgebieden van België.
Voor we de wandeling starten, eten we onze boterhammetjes in het bezoekerscentrum aan de rand
van het gebied. Onder leiding van een natuurgids maken we nadien een wandeling van ongeveer 9
kilometer, tussen kurkdroge landduinen en kletsnatte veenmoerassen.
We sluiten de wandeling af met een drankje en een hapje op het terras van het bezoekerscentrum.
We vertrekken om 9.00 uur op het Dorp van Denderleeuw en rijden met eigen vervoer naar
Corsendonk. De prijs voor deelname bedraagt 32 EUR (vervoer, koffie met koek en gidsen). Om in te
schrijven mail je naar info@davidsfondsdenderleeuw.be of bel je naar 0477/688.760. Het gepaste
bedrag schrijf je over op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Familiedag - 24 september om 14 uur
Hof ter Leeuwe
met een boekenbeurs, een optreden van het Kleinkunstcollectief, speelgelegenheid
voor kinderen op het speelplein en doorlopend hapjes, drankjes, cocktails, …

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

