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Beste Davidsfondser, 

 
Graag nodigen we u nu al uit voor onze lentewandeling op zondag 5 juni. We gaan wandelen in 

Wannegem-Lede, 2 dorpjes tussen Kruishoutem en Oudenaarde, aan de rand van de Vlaamse Ardennen en 

allicht ook bekend vanwege zijn kasseistroken in de Ronde van Vlaanderen. Onder leiding van natuurgids 

Andre Wandels wandelen we langs boerderijtjes en bosjes, over kleine “hoog”vlakten en worden we 

bekoord door een paar kasteeltjes (alleen om naar te kijken) en windmolens. 

 

Als speciale gasten verwelkomen we op deze wandeling onze (ex)-pastoor Philemon en Wies. En er is nog 

meer. Na afloop verwachten zij ons in Kruishoutem waar jullie een drankje en een hapje wordt aangeboden. 

Indien het weer het toelaat, in de (alweer) prachtige tuin van de pastorie. Bij slecht weer zoeken we een 

andere schuilplaats. 

 

We vertrekken met eigen vervoer op het Dorp om 13.30 uur. De wandeling start aan de kerk van Lede om 

14.15 uur. Wie meewil gelieve vooraf te verwittigen op tel.nr. 053/66.10.43. Een kleine bijdrage van 2€ per 

persoon voor gidsing, een drankje en een hapje mag u overschrijven op rek.nr. 434-4168501-27 van 

Davidsfonds Denderleeuw of wordt ter plaatse betaald. 

 

 

                     

 

De zomerzoektocht van dit jaar voert ons langs imposante forten en statige kastelen, mystieke abdijen en 

vrome kapelletjes, ruisende dennenbossen en bloeiende boomgaarden, stille dorpjes en idyllische 

gehuchtjes, woeste zandwegen en kronkelende beekjes, uitgestrekte vennen en sompige moerassen, hoeves 

en molens uit de tijd van toen… Kortom, het Land van Playsantiën, in het hartje van de Antwerpse 

Kempen. U heeft de keuze tussen een auto- en fietsparcours van ongeveer 45 km. Vertrekpunt is Westmalle. 

Van daaruit gaat het richting kasteeldomein de Renesse in Oostmalle. In het Zoerselse Lindepaviljoen komt 

u meer te weten over de verhalen van een Kempens dorp. In Pulle vindt u rust. Op weg naar het 

schildersdorpje Wechelderzande rijdt u door de bossen van Blommerschot, de stille Kempen in. Vanuit 

Wechelderzande gaat het via het kasteeldorp Vorselaar, Zandhoven en Oelegem terug naar Westmalle.  

 u op een zonnig terras van een lekkere trappist. Zomaar, gratis. 

Een deelnemingspakket kost € 13 en bevat een brochure met gedetailleerde parcoursbeschrijving, een 

antwoordformulier,  de gloednieuwe cultuurtoeristische gids over de streek en een kinderzoektocht.  

Bestellen doet u door te bellen naar Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter (tel 053/66.10.43) en het 

passende bedrag over te schrijven op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. U mag ook 

een mailtje sturen naar info@dfdenderleeuw.be . 
 

 

       Vriendelijke groeten van uw bestuur. 
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Wie nog meewil naar de Musical ‘Annie’ op het donkmeer, dient dringend (vóór 12 mei)  te bellen op 

bovenstaand nummer.  


