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Beste Davidsfondsers, 

 

we kunnen terugblikken op een geslaagde opendeurdag. We telden ruim 150 bezoekers, die voor een 

aangename sfeer zorgden. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

 
Wie niet kon komen, heeft ondertussen reeds een bezoekje gekregen van zijn bestuurslid (of mag dit 

nog verwachten). Uw bestuurslid brengt bij die gelegenheid ook het cadeautje mee dat we dit jaar aan 

onze leden aanbieden : een gratis kookboek van groentekok Frank Fol.  

 

Meerdaalwoud – 24 oktober 
 
We nodigen u graag uit voor onze komende ‘ardennenwandeling’.  We gaan dit keer naar een 

mooi wandelgebied in de omgeving van Leuven. Daar liggen immers twee schitterende bossen : 

Heverleebos en het Meerdaalwoud. Ttussen beide bossen in, liggen de Zoete Waters, vijf kleine vijvers 

in de vallei van de Vaalbeek en welbekend bij al wie ooit in Leuven gestudeerd heeft. 

 

We starten onze wandeling met een koffie in één van de 

drankgelegenheden aan de Zoete Waters.  Wat daarna volgt hangt af van 

de weersomstandigheden en de samenstelling van de groep.  Bij goed 

weer maken we een lange wandeling (12 à 15 kilometer), eten we ’s 

middags onze picknick in het bos en eten we voor we terug naar huis 

vertrekken nog een stevige (of lichte) schotel in één van de plaatselijke 

eetgelegenheden.  

 

Bij regenweer, maken we in de voormiddag een korte luswandeling in 

Heverleebos (3 à 4 kilometer), eten we ’s middags een schotel en maken 

we in de namiddag nog een luswandeling (5 à 6 kilometer) in het 

Meerdaalwoud. 

 

Stevig schoeisel is noodzakelijk, zeker indien het in de week voor de wandeling nog regent. 

 

We vertrekken met eigen vervoer om 9.30 uur op de parking IKSO / Delhaize in de Middenstraat. 

De prijs voor deelname bedraagt 6 EUR (koffie ’s morgens + vergoeding voor de chauffeur). 

Wie meewil, belt eerst naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter (053/66.10.43) en schrijft nadien 

het gepaste bedrag over op rekeningnummer 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

 

Literaire avond – 22 oktober 
Op het programma voor de eerste bijeenkomst van onze leesgroep staat  

 

Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht  van Mark Haddon.  

 

Onze leesgroep komt zoals steeds samen in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek in de Toekomststraat.  

Begin om 20 uur. Inkom gratis. Iedereen die het boek heeft gelezen is van harte welkom. 
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Reis Italië – enquête 

Voor onze afdelingsreis van volgend jaar zijn er plannen om richting Italië te trekken, meer 

bepaald naar Campania (Napels en de Amalfitaanse Kust).  Omdat Pasen zeer laat valt (24 april) is er 

een unieke gelegenheid om dit tijdens de Paasvakantie te doen.  Er zijn op dat ogenblik nog geen 

zomerse temperaturen, maar de Italiaanse Primavera is  in het diepe zuiden zeker al verder gevorderd 

dan de onze. 

 

We zijn al plannen aan het uitwerken. We werken hiervoor samen met een reisbureau dat zal instaan 

voor de vliegreis, het transport ter plaatse en de hotels. Het programma ter plaatse bepalen we echter 

zelf. Voor de vliegreis zullen we waarschijnlijk opteren voor Ryan Air, met een vlucht op Rome. De 

heenvlucht is normaliter in de vroege ochtend, de terugvlucht is in de late avond zodat ons verblijft de 

facto twee dagen langer is. (De vluchten van SN op Napels liggen wat dat betreft veel minder gunstig). 

De tarieven van Ryan Air liggen een stukje lager dan bij SN, nadeel is dat de reservatie bij Ryan Air op 

naam is  en niet kan overgedragen worden in geval van annulatie.   

 

Om de beste prijzen te kunnen aanbieden, moeten we zeer binnenkort beslissen. Om al een idee te 

hebben van de interesse , vinden jullie hieronder een indicatief programma, twee mogelijke periodes 

en een heel eerste indicatie van de prijzen. Alles echter onder voorbehoud van wijziging.  

 
 Programma 1 Programma 2 
Dag 1 Bezoek Reggia di Caserta Bezoek Reggia di Caserta 
Dag 2 Bezoek Pompeï 

Wandeling Vesuvius 
Bezoek Pompeï 
Wandeling Vesuvius 

Dag 3 Bezoek Napels Bezoek Napels 
Dag 4 Wandeling ‘Sentiero degli Dei’ (*) Wandeling ‘Sentiero degli Dei’ (*) 
Dag 5 Amalfitaanse Kust, Amalfi, Ravello 

Wandeling ‘Valle dei Mulini’ (*) 
Capri 

Dag 6 Nog te bepalen Amalfitaanse Kust, Amalfi, Ravello 
Wandeling ‘Valle dei Mulini’ (*) 

Dag 7  Nog te bepalen 
(*)  Voor deze wandelingen is een goede conditie noodzakelijk.  
       Alternatief in de vorm van vrije tijd in Amalfi / Positano 

(**) Beschrijvingen van de  programma-delen  van dag 4-6   zijn te vinden op www.amalfi-wandelen.be   
 

Periode 1 : 17 – 22 april   (of 17- 23 april) 
Periode 2 : 9-14 mei (of 9 tot 15 mei) 
 
Indicatieve prijs Programma 1 :  800 EUR 
Indicatieve prijs Programma 2 : 950 EUR 

 
Wie interesse wordt verzacht het antwoord op onderstaande vragen zo snel mogelijk mee te delen :  

telefonisch (053/66.10.43) of via e-mail (info@davidsfondsdenderleeuw.be) 

 
1. Interesse :     we willen zeker mee    -     we gaan misschien mee 

2. Aantal personen : … 

3. Periode :       Enkel periode 1 past          -   Enkel periode 2 past      -   Beide perioden passen 

4. Voorkeur programma :      Programma 1 (6 dagen)  of Programma 2 (7 dagen) 
 
Zodra het programma voldoende vastligt plannen we een informatievergadering, waarop diegenen die 

mee willen hun deelname definitief dienen te bevestigen.  Deze vergadering kan reeds binnen 1 à 2 

weken plaats hebben, we houden u zo snel mogelijk op de hoogte. 

 

 

   Met vriendelijke groeten van het bestuur 


