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Beste Davidsfondser,
Opnieuw willen wij u uitnodigen voor één van onze traditionele activiteiten, waarbij wij afwisselend een
lange wandeling maken in de Ardennen of aan de Kust. Deze keer viel de keuze op de uiterste “Westhoek”
van ons landje, met zelfs een korte grensoverschrijding.

Wandeling in “De Panne”
op zaterdag 11 september
Ook deze keer is er een alternatief programma, zodat ook diegenen die het wat rustiger willen houden aan hun
trekken komen.
We vertrekken om 8.00 uur op het Dorp en rijden naar het gloednieuwe bezoekerscentrum De Nachtegaal in
De Panne, waar we terecht kunnen voor een koffie. In het natuureducatief centrum vind je bovendien
interessante informatie over de zee, het strand en de duinen.
Van hieruit vertrekken de wandelaars onder leiding van Chris. Via het Calmeynbos komen we in het
natuurreservaat De Westhoek. Het 340 ha grote Westhoekreservaat is het oudste Vlaams natuurreservaat
(opgericht in 1957). We wandelen direct richting zee, waar we het strand volgen tot in Frankrijk. Hier
verlaten we het strand en komen we in de Franse Dunes du Perroquet (225 ha). Op het einde komen we in het
rustige kustdorpje Bray Dunes, waar we onze pick-nick verorberen. Langs het strand gaan we terug naar
België, waar we opnieuw het natuurreservaat De Westhoek ingaan. Het natuurreservaat is een
aaneenschakeling van mooie en verrassend verschillende landschappen. De wandeling is 15 km lang, waarvan
ongeveer de helft “geploeter” door duinenzand. Op onze website www.dfdenderleeuw.be vindt u alvast de
eerste foto’s.
De niet-wandelaars maken onder leiding van Marcel en Wilfried een korte wandeling door het Calmeynbos en
de villawijken naar de dijk. Wie wil kan er ook nog een uitzichtpunt in het natuurreservaat bijnemen, maar
dan wel mits enkele honderden meters zand. Tijdens de middag is er vrije tijd in De Panne voor een pick-nick
of een lichte snack. Na de middag wordt het programma bepaald in functie van het aantal deelnemers en hun
voorkeur. Enkele opties : verder vrije tijd in De Panne, waar het evenement Pannerama loopt, een bezoek aan
de Duinenabdij in Koksijde, een bezoek aan het Paul Delvaux-museum, een ritje naar Bray Dunes, het eerste
dorpje aan de Franse kust, nauwelijks enkele kilometers verwijderd van De Panne, maar toch zo anders …
’s Avonds komen de beide groepen opnieuw samen en voorzien we nog een lichte maaltijd, vooraleer we
huiswaarts keren. We zijn terug in Denderleeuw rond 21.00 uur.
De prijs voor deze uitstap bedraagt € 28 (vervoer, koffie, avondmaal à 15 €). Wie mee wil, schrijft in vóór 10
augustus bij Frank De Saedeleer op tel.nr. 053/66.10.43 en schrijft nadien het gepaste bedrag over op
rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
Vriendelijke groeten van uw bestuur.

•
•

Wij hebben nog enkele exemplaren voor de Nationale zoektocht van het Davidsfonds in de
Westhoek. (tel.nr. 053/66.10.43)
Wie meegaat naar ‘Cirque du Soleil’ op 21 augustus wordt om 14.00 uur verwacht op het Dorp.

