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Beste Davidsfondsers,
Het nieuwe jaar is nog niet in zicht, maar toch nodigen we jullie uit voor twee activiteiten in 2013, die we nu al
moeten plannen om goede plaatsen te kunnen reserveren.

Oxford & de Cotswolds
Van 9 – 12 mei 2013
We kiezen opnieuw voor de combinatie van een stad met een natuurgebied. Oxford is bekend als de
universiteitsstad bij uitstek of, meer recent, als de stad van Inspector Morse. De Cotswolds is één van de
mooiste natuurgebieden van Engeland waar bovendien het oorspronkelijk karakter in de vele cottages en
hamlets (gehuchten) bewaard is. Op de heen- en terugreis brengen we een bezoek aan twee andere toppers :
Windsor en Greenwich. Een programma vol afwisseling dus, gegarandeerd voor elk wat wils.
Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud van aanpassingen).

Dag 1 : Windsor
We vertrekken om 6 uur met een luxe touringcar vanuit Denderleeuw
richting Calais, waar we de boot nemen naar Dover. We rijden, links
van de weg, verder tot in Windsor. Na het middagmaal brengen we
een bezoek aan het Kasteel, de kapel en de tuinen van Windsor. Op de
weg naar Oxford, plannen we nog een korte stop in Henley on Thames
(beroemd voor de regatta’s).

Dag 2 : Oxford & Blenheim Palace
We starten de dag met een bezoek aan Blenheim Palace, in de
omgeving van Oxford, een barok meesterwerk waar Winston Churchill
werd geboren. We bezoeken het paleis en nemen de tijd om rond te
wandelen in de prachtige tuinen.
Na het middagmaal brengen we een uitgebreid bezoek aan Oxford, de
universiteitstad bij uitstek. We maken een begeleide wandeling langs
de vele colleges, Radcliffe Camera, Bodleian Library, St.Mary the
Virgin en het Ashmolean Museum of Art and Archaeology. We
brengen een bezoek aan het Christ Church College waarin zich de
kleinste kathedraal van Engeland bevindt.

Dag 3 : De Cotswolds
We rijden de ganse dag rond in de Cotswolds, een uitgestrekt
natuurgebied ten westen van Oxford met lieflijke dorpjes, mooie
valleien, dito uitzichten en talrijke historische monumenten. We
voorzien korte stops in Chipping Camden (wandeling door
Highstreet, een van de mooiste dorpsstraten van het land, met de 14eeeuwse honingkleurige huizen van wolhandelaars en oude
herbergen), Bourton-on-theWater (ook wel het “Klein Venetië”
van de Cotswolds genoemd, vanwege zijn lage bruggetjes over de
Windrush rivier), Stow-on-the-Wold, Broadway (met zijn 17deMeer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be
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eeuwse cottages en aangeduid als “de parel van de Cotswolds”) en Hidcote (mooiste tuin van de Cotswolds).
Om de dag af te sluiten krijgen de deelnemers de keuze : een wandeling op Cleeve Hill (326 m) de hoogste top
van de Cotswolds, waar we genieten van een fraai uitzicht of een bezoek aan Cheltenham, een voormalige
kuurstad, voor een korte stadswandeling en wat vrije tijd op de Promenade, beroemd als één van de top vijf
beste winkelstraten in Groot-Brittannië.

Dag 4 : Greenwich
Op de terugreis houden we halt in Greenwich, aan de rand van
London. We maken een wandeling in het Greenwich Park langs het
Royal Observatory met de nulmeridiaan, genieten van een prachtig
uitzicht op London en lopen even binnen in het National Maritime
Museum, waar de Engelse overheersing op de wereldzeeën in kaart
wordt gebracht.
Als er tijd overblijft stoppen we ook nog even in Rochester, de stad
van Charles Dickens voor een bezoekje aan de kathedraal en / of het
kasteel. Daarna vatten we de terugreis naar Denderleeuw aan.

We doen voor deze reis een beroep op Reizen De Strijcker uit Lokeren en worden
begeleid door een Nederlandstalige gids, Roland Evrard, die al ruim 35 jaar rondtoert
in Engeland.
We overnachten in het hotel 4 Pillars hotel te Abingdon.
De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis bedraagt 520 €. De toeslag voor een
éénpersoons-kamer bedraagt 105 €. Niet-leden betalen een toeslag van 30 € of kunnen
uiteraard lid worden.
In de prijs zijn inbegrepen: verplaatsing met de bus, de overtocht met de boot, 3
overnachtingen op basis van half pension, inkomgelden (Windsor, Blenheim Palace,
Christ Church, Hidcote Garden), Nederlandstalige gids en 4 middagmalen. De dranken
bij de maaltijden zijn niet inbegrepen.

Wie mee wil kan vanaf nu bellen naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Het
voorschot van 150 € per persoon dient onmiddellijk betaald te worden op rekeningnr 434-4168501-27 van
Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet betaald worden vóór 15 april 2012.
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De dame met het hondje
28 februari 2013 om 20 uur
Onze specialist ter zake, Rudy Blom, heeft voor ons een nieuwe toneelvoorstelling geselecteerd. Na het succes
van ‘Achter de Wolken’ vorig jaar, selecteerde hij opnieuw een voorstelling uit het aanbod van de Plomblom.
Zijn keuze past bovendien uitstekend bij onze literaire activiteiten !
Een oudere bankier uit Moskou en een jonge, onervaren
vrouw ontmoeten mekaar in de mondaine badplaats Jalta.
Ze zijn beiden ongelukkig in hun huwelijk en al snel worden
we de bevoorrechte getuige van een ontluikende idylle.
Wanneer de korte affaire omslaat in een alles overspoelende
liefde, stelt zich de vraag of hen samen een gelukkige
toekomst is beschoren. Wat als een zomerse flirt begint,
eindigt in een hartverscheurend liefdesverhaal.
De toneelvoorstelling is gebaseerd op een novelle van Tsjechov, in een subtiele bewerking van Claude Merle
die naadloos aansluit op het verhaal van Tsjechov.
Met Herbert Flack en Katrien De Becker staan bovendien twee Vlaamse topacteurs op de planken. Dit wordt
een voorstelling die niemand onberoerd zal laten.
Deze voorstelling heeft plaats in de Plomblom in Ninove. We reserveerden 30 plaatsen, centraal in de zaal. Wie
meewil belt naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). De bijdrage (12 EUR per
persoon) kan overgeschreven worden op rekeningnr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

We herinneren u ook nog kort aan onze komende activiteiten

Ledenfeest
vrijdag 7 december om 20 uur
Een gezellig samenzijn, proeven van kaas- en wijn, meer moet dat echt niet zijn ☺
Inschrijven kan via e-mail : info@davidsfondsdenderleeuw.be of telefonisch (053/66.10.43)

Voordracht – Belgen op de Zuidpool
vrijdag 30 november om 20 uur
Johan Lambrechts, reisjournalist en auteur van verscheidene boeken over Antartica, vertelt het
verhaal van de eerste Belgische exploratie van Adrien de Gerlache tot de recente Belgica-expeditie en
de nieuwe Prinses Elisabethbasis die volledig draait op hernieuwbare energie.

Literaire avond
vrijdag 14 december om 20 uur
Als tweede boek voor dit seizoen kozen de leden van onze leesgroep voor ‘Het leven van Pi’ van
Yann Martel, die in 2002 de Bookerprijs won. Wees gerust, geen boek over wiskunde, maar een
meeslepend ‘avonturen’-verhaal, met meer dan één dubbele bodem.

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.
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