
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

Beste Davidsfondsers, 

 

Op zondag 30 april nodigen we u graag uit voor een wandeling in het   

 

HHHHalalalalllllerboserboserboserbos 

 

Het Hallerbos (520 ha) is één van de belangrijkste bossen in Vlaams-

Brabant. Het is een gewaardeerde groene long, maar vooral een uiterst 

gevariëerd en daardoor extra waardevol ecologisch geheel. 

 

Vijf ravijnen doorsnijden het bos van noord naar zuid. In de diepe dalen 

borrelen bronnen op, de meest gekende in de Kluisberg. De heuvelkammen zijn bedekt met leem, op de steile 

hellingen komen dikke zandlagen aan de oppervlakte. Even gevariëerd als de bodem is het boombestand: 

Beuk (222 ha), Eik (129 ha), Es (10 ha), maar ook Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, Linde en Zwarte 

notelaar. Waar de zandlagen aan de oppervlakte komen, groeien Gewone den (92 ha), Corsicaanse den (27 

ha), Lork (20 ha) en Douglasspar. 

 

Maar niets is zo spectaculair als de in het voorjaar bloeiende bosanemonen en boshyacinten die het hele bos 

eerst wit en daarna blauw kleuren. We hebben onze lentewandeling dan ook ietwat vroeger op het jaar 

geplaatst om dit spektakel in volle glorie te kunnen aanschouwen. We vertrekken met eigen wagens op het 

Dorp van Denderleeuw om 13.30 uur. De wandeling is ongeveer 7 km lang. Waterdicht schoeisel is 

aanbevolen, zeker mocht er in de dagen voordien wat regen vallen.  

 

 

Onze reeks literaire avonden krijgt dit jaar nog een verlengstuk, met niet minder dan 2 bijkomende 

activititeiten, vooral door de actieve medewerking van de plaatselijke bibliotheek, iets wat ons natuurlijk 

uitermate verheugt. 

 

• Op donderdag 27 april om 20 uur is Arthur Japin de gast van diverse leeskringen in onze streek. 

Deze ontmoeting heeft plaats in de bibliotheek van Haaltert, Achterstraat 2. Onze trouwe lezers 

herinneren zich Arthur Japin zeker nog als de auteur van “Een schitterend gebrek”, een boek dat een 

tweetal jaar geleden bij ons op het programma stond. De auteur zelf brengt natuurlijk nog meer van 

het schone in dit boek naar boven. Geïnteresseerden dus zeker op post. 

• Op vrijdag 5 mei om 20 uur bespreekt onze leesgroep ‘De Buitenkant van Meneer Jules’ van 

Diane Broeckhoven. Omdat het een dun boekje betreft, bespreken we ook nog enkele kortverhalen. 

Een copy van deze laatste kan worden opgehaald in de Bibliotheek. De literaire avond heeft plaats in 

de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. 

 

 
Voor onze reis naar de Somme op 13 en 14 mei zijn er twee plaatsen vrijgekomen. Wie nog mee wil, belt 

naar 053/66.10.43. Wie mee gaat, gelieve niet te vergeten om het saldo (100 EUR per persoon) zo snel 

mogelijk te betalen op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

     
       Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Jaargang 94 nr 9 April 2006

z  

z  

z  


