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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie nu al uit voor enkele activiteiten van het volgende werkjaar.

Bezoek NAVO HQ en Spiennes
Donderdag 8 oktober 2015

Dankzij enkele goede contacten hebben we de mogelijkheid om een bezoek
te brengen aan het hoofdkwartier van de NAVO (SHAPE) in Bergen. We
krijgen er een briefing over de werking van de NAVO en de SHAPE door
majoor Christian Van Wassenhove. Na een koffie is er de mogelijkheid om
vragen te stellen en volgt een rondrit over het domein, waar niet minder dan
6.000 personen wonen en zo’n 16.000 personen werkzaam zijn. We sluiten
het bezoek af met een driegangenlunch in de officierenmess.
In de namiddag brengen we een geleid bezoek aan de Silex-mijnen van Spiennes, in de buurt van
Bergen. Daar begonn zo’n 6.000 jaar geleden de eerste mijnexploitatie. We krijgen er een geleid bezoek (in
het Nederlands) in het gloednieuwe bezoekerscentrum.
Om de dag af te sluiten, maken we nog een korte stop op de begraafplaats Saint-Symphorien, waar de eerste
en de laatste Britse gesneuvelde uit WO I begraven liggen.
Deze uitstap heeft plaats op donderdag 8 oktober (het NAVO hoofdkwartier kan enkel bezocht worden in de
week). We vertrekken met de bus om 7.45 uur op het Dorp van Denderleeuw. De prijs voor deelname
bedraagt 50 EUR (vervoer met de bus, lunch, inkom en gidsing in Spiennes).

Ardennenwandeling - Lesse
Zaterdag 19 september
Enkele jaren geleden waren onze Ardennenwandelingen een traditie. We kondigen dan ook met plezier een
volgende editie aan. We gaan daarvoor naar de klassieker van de Ardennenwandelingen : de Lesse.
We vertrekken om 8 uur op het Dorp van Denderleeuw en rijden met eigen
vervoer naar Gendron-Celles, waar in de taverne ‘Auberge de la Lesse’ een
koffietje klaarstaat. Daarna vertrekken we voor een wandeling van 17 kilometer,
die ons langs beide oevers van de Lesse brengt. Voor ’s middags nemen we onze
picknick mee. Wie niet de volledige afstand wil afleggen, kan na de middag
opteren voor een kortere (en vlakkere) route langs de Lesse (12 km). We
eindigen de dag met een lichte maaltijd in de Auberge de la Lesse.
De prijs voor deelname bedraagt 15 EUR (koffie + vergoeding voor de
chauffeurs). Voor het avondmaal voorzien we een keuzemenu (20 à 25 EUR) die ter plaatse betaald wordt.
Om in te schrijven voor deze activiteiten, bel je naar Frank & Els De Saedeleer – Van Cauter op tel.nr
053/66.10.43 en schrijf je het gepaste bedrag over op rek.nr BE48 4344 1685 0127 (434-4168501-27) van
Davidsfonds Denderleeuw.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

