
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

Beste Davidsfondser, 

 

We zijn net terug van een schitterende reis naar Bourgogne, we weten 

nu echt wat het betekent om ‘Bourgondisch’ te leven. In onze volgende 

activiteit gaan we op zoek naar de betekenis van het adjectief 

‘Breugheliaans’.  We nodigen u daarvoor uit op onze  

 

Lentewandeling in Sint-Anna-Pede 
op zondag 3 juni 

 

Sint-Anna-Pede is vooral bekend omwille van zijn kerkje dat op één van 

de schilderijen van Breughel figureert (Parabel van de Blinden).  

Op onze 8 km lange wandeling komen we nog langs verscheidene 

reproducties uit het werk van Breughel. Deze worden van deskundige 

commentaar voorzien door ons bestuurslid, Peter Lanssens. Na de 

wandeling is er gelegenheid om één en ander door te spoelen in één van 

de plaatselijke dorpscafés.  

 

We vertrekken om 13.30 uur op het Dorp van Denderleeuw met eigen vervoer. De wandeling vertrekt 

om 14.00 uur  aan de kerk van Sint-Anna-Pede.  

 

♣♣♣♣            ♣♣♣♣            ♣♣♣♣            ♣♣♣♣    

 

De Davidsfonds Zomerzoektocht loopt dit jaar in Tongeren en Haspengouw van 2 juni tot 

30 september. U kunt de zoektocht met de auto of met de fiets afleggen. Limburg staat bekend als  

‘het’ fietsparadijs: de zoektocht leidt u met de fiets langs rustige, autovrije en goed onderhouden 

wegen.  

 

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde brochure. Deelnemingspakketten kosten € 13 en kunnen 

besteld worden bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel.nr. 053/66.10.43). Betaling op rek.nr. 

434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 

♣♣♣♣            ♣♣♣♣            ♣♣♣♣            ♣♣♣♣    

 

Nog enkele korte berichtjes 

 

• We hebben nog enkele plaatsen kunnen bijbestellen voor de Musical ‘West Side Story’ op  

31 augustus. Wie nog interesse heeft, belt snel naar 053/66.10.43. 

• Op vrijdag 8 juni  om 20 uur komt onze leesgroep samen voor “Grijze zielen” van Philippe 

Claudel. 

• Op zondag 17 juni  om 10 uur vieren we samen de Lutgardismis op het Dorp 

• Op zondag 1 juli gaan we fietsen in het Meetjesland, een biljartvlak parcours dus J  

        

        Met vriendelijke groeten van het bestuur 
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