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Jaargang 97 juni 2009
Meer info op www.dfdenderleeuw.be
Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we u uit voor onze jaarlijkse

fietstocht op zondag 5 juli.
We volgen een overwegend vlak parcours langs Waalse kanalen tussen
twee meesterlijke bouwwerken. We vertrekken bovenaan het Hellend
Vlak van Ronquières, dat een hoogte overbrugt van 68 meter over
een afstand van ruim 1300 meter. We rijden verder langs het kanaal
Brussel-Charleroi en het nieuwe Canal du Centre naar de Scheepslift
van Strépy-Thieu, waar we 73 meter naar beneden rijden en onze
picknick aanspreken.
Wie wil kan een bezoekje brengen aan de scheepslift. Daarna rijden we
verder langs het oude Canal du Centre, langs de vier hydraulische
scheepsliften, die zijn opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de
Unesco. Op dit stukje moeten we ter hoogte van de liften telkens een
twintigtal meter stijgen. Even verder hebben we de gelegenheid om iets
te drinken in de ‘Cantine des Italiens’, de verblijfplaats van de eerste
Italiaanse mijnwerkers die in deze streek actief waren.
We rijden via het oude kanaal Brussel-Charleroi, langs een twintigtal
sluizen, terug naar Ronquières, voor een afsluitende drink.
De totale afstand bedraagt zo’n 60 DF-kilometers.
We vertrekken om 9 uur op het Dorp van
Denderleeuw. Wie fietsvervoer nodig
heeft, laat dit weten voor 1 juli.
(tel.nr. 053/66.10.43)

Voor de Zomerzoektocht in de Voerstreek hebben we nog enkele deelnemingsformulieren
over. Bestellen kan bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43)
De voorstelling van Camelot is volgeboekt. Wie nog op de reservelijst wil staan, kan zich nog
steeds aanmelden.
De foto-reportage van onze reis naar Nederland is te vinden op onze website
www.dfdenderleeuw.be.
Blijf je deze vakantie in eigen land en ben je op zoek naar een goede wandeling ?
Ook hiervoor kan je terecht op onze website. Je vindt er bv de wandelingen in Nisramont,
Viroinval, de Ninglinspo en vele andere.
Met vriendelijke groeten van het bestuur

