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Beste Davidsfondsers,
Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteiten.

‘Wandelen op de Mechelse Heide’
zondag 4 november

In het Regionaal Landschap Limburg en Kempen heb je uitgebreide wandelmogelijkheden. We
kiezen voor een wandeling op de Mechelse Heide (in de buurt van Maasmechelen).
In de voormiddag maken we een wandeling (2 uur – 5 km) onder leiding van een ranger, die ons laat
kennismaken met één van de grootste heidegebieden in Vlaanderen en verlaten groeves tussen
zandduinen en bos.
’s Middags kunnen we onze picknick nuttigen in de vrije natuur (als het weer het toelaat) of in het
Salamanderke.
In de namiddag maken we in de omgeving nog een langere wandeling (8 km). Mocht er
belangstelling zijn, dan zijn er in de buurt voldoende mogelijkheden voor een ‘lichtere’ activiteit met
wat minder kilometers.
Voor we terug naar huis rijden voorzien we nog tijd om iets te eten.
We vertrekken om 8.30 uur op de parking van IKSO / Delhaize aan de Middenstraat. We rijden met
eigen vervoer. Je betaalt 15 EUR voor het vervoer en de gids. De overige kosten (maaltijden en
dranken) worden ter plaatse afgerekend.
Inschrijven kan bij Els en Frank De Saedeleer (tel. 053 66 10 43) of via mail. Daarna schrijf je het
gepaste bedrag over op rekeningnummer BE48434416850127 van Davidsfonds Denderleeuw.

Graag herinneren we jullie een laatste keer

‘Vers Geperst’ – Frank Vander linden
Zaterdag 29 september, Middenstraat 10

•

Vanaf 16 uur kan je je lidmaatschap hernieuwen. Je kan dit ook nog doen voor en na het
concert van Frank Vander linden.

•

Om 20.30 uur is er dan het langverwachte optreden van Frank Vander linden.

Prik ook de volgende data al vast in jullie agenda :

Ledenfeest

Toast Literair

Vrijdag 30 november 2018

Zondag 20 januari 2019

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

