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Beste Davidsfondsers,

Wie af en toe gaat fietsen kan er niet omheen kijken : de fietsnetwerken hebben Vlaanderen
veroverd. Overal, langs velden en wegen, kom je de bordjes met de nummers erop tegen. De keuze
voor onze jaarlijkse fietstocht was dan ook snel gemaakt. Op zondag 4 juli verkennen we
enkele mooie fietspaden van het Dender-Schelde knooppunten-netwerk.
We vertrekken om 10 uur op het Dorp te Denderleeuw. Via het Denderpad rijden
we naar Aalst. Verder gaat het langs een oude spoorwegbedding richting
Schoonaarde, waar we verder rijden via het fietspad langs de Schelde. We rijden
Dendermonde voorbij tot in Baasrode, waar we de Schelde oversteken met het
veer. Na de doortocht door Buggenhout-bos, zoeken we de Leirekensroute op en
volgen deze tot in Aalst. Tenslotte keren we langs de Dender terug tot in
Denderleeuw.
De totale lengte van de fietstocht bedraagt zo'n 70 kilometer. We volgen de knooppunten zodat
iedereen in de groep zijn eigen tempo kan volgen. We zorgen voor een drietal tussenstops waar de
groep weer kan samenkomen en waar we ook onze proviand kunnen aanspreken.
We sluiten de dag af op het Speelplein Hof ter Leeuwe, waar we de deelnemers een drankje
aanbieden.
Deelname is gratis. Iedereen neemt zijn eigen picnic mee. Voor de veiligheid raden we aan om
(per koppel) te zorgen voor een geel fluo-vestje.
De Zomerzoektocht van het Davidsfonds trekt dit jaar naar het Brugse Ommeland (Tielt,
Egem, Wingene, Beernem, Bulkskampveld, De Zande, Ruiselede en Kanegem). De zoektocht
blijft een mooie manier om kennis te maken met een streek waar we anders voorbijrijden zonder er
aandacht aan te besteden.
Deelnemingspakketten kunnen nog besteld worden aan 14 EUR via telefoon (053/66.10.43) of via
email info@davidsfondsdenderleeuw.be. Schrijf nadien het gepaste bedrag over op rek.nr. 4344168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Laatste oproep voor wie nog meewil naar de Virga Jesse Ommegang in
Hasselt op 22 augustus.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op onze bus. Bel naar 053/66.10.43 of stuur
ons een mailtje info@davidsfondsdenderleeuw.be

Nog een leestip voor de komende vakantie : de volgende boeken voor onze leeskring.
-

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van Mark Haddon
De nacht voor de scheiding van Sandor Marai
Met vriendelijke groeten van het bestuur

