
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

 

Beste Davidsfondser, 

  

Op zaterdag 5 november nodigen wij u uit op de onderwaterfilmvoorstelling  
 

"De allermooiste camouflagetechnieken" 
en 

"De wereld der gastropoda" 
 

van streekgenoot Danny Van Belle uit Erpe-Mere.  

 

In de eerste film wordt aan de hand van spectaculaire onderwaterbeelden een beeld gegeven van de 

allerzeldzaamste en best gecamoufleerde vissen, kleurrijke schelpdieren en slakken. Dit in hun 

poging om aan alle aandacht te ontsnappen ten einde als jager prooien te kunnen verschalken maar 

ook om zich als eventuele prooi aan de waarneming van de jager te kunnen onttrekken. 

 

“De wereld der gastropoda” laat ons kennismaken met schelpdieren en slakken en hun levenswijze 

in alle aspecten. Deze film is het resultaat van een zeven jaar durende zoektocht naar de meest 

fascinerende diertjes op de koraalriffen. 

 

Voor het maken van zijn films verblijft de heer Van Belle meerdere maanden per jaar in het 

buitenland. Met zijn films won hij al talloze binnen- en buitenlandse prijzen. Als bekroning van zijn 

jarenlange zoektocht in tropische en subtropische zeeën mocht hij dit jaar op het 

onderwaterfilmfestival van Antibes de Gouden Palm in ontvangst nemen. Hij zal ons verder ook 

kunnen vertellen over de invloed van de tsunami op de koraalriffen in Zuid-Oost Azië. 

 

De voorstelling gaat door in het Koetshuis aan het Station van Denderleeuw om 20.00u. De 

voorverkoopprijs  bedraagt 4 € (2 glaasjes wijn inbegrepen), ter plaatse betaalt u 5 €. Plaatsen 

reserveren kan telefonisch (053/66.10.43) of via e-mail info@dfdenderleeuw.be.  
 

♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
 

 

• Indien deze uitnodiging u nog tijdig bereikt : er zijn ook nog plaatsen beschikbaar voor ons 

bezoek aan het Stadsarchief van Aalst op 16 oktober. Wie nog wenst mee te gaan, belt  

onmiddellijk naar  053/66.10.43. 

• Op 21 oktober om 20.00 uur verwachten we de deelnemers van onze leesgroep in de 

bibliotheek voor de bespreking van ‘De Schaduw van de Wind’. 

• We herhalen ook nog eens de datum van het ledenfeest : Vrijdag 2 december.  

 

 

Vriendelijke groeten van uw bestuur.  
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