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Beste Davidsfondser, 
 

Graag nodigen wij u uit voor een Kunstwandeling in een dorpje dat 

binnenkort misschien wel de titel van ‘Het mooiste Dorp van 

Vlaanderen’ zal dragen. Uit 122 Vlaamse dorpen werden in de zomer 

van 2007 via een voorronde en een halve finale 15 ‘mooiste’ dorpen 

geselecteerd, 3 per Vlaamse provincie.    

Onze Lieve Vrouw-Lombeek 
 

Voor deze gelegenheid wordt een bewegwijzerde kunstwandeling Beeld in Tuin opgezet met 

beelden van Raf Cleeremans, Patrick Crombez, Amea Declercq, Walter Derycke, Jan Dierck, Anita 

Huybens, Bart Jacobs, Michel Janssens, Peter Jacquemijn, Hubert Minnebo, Roland Monteyne, 

Jean-Pierre Paeleman, Renaat Ramon, Yves Rhayé, Patrick Van Craenenbroeck, Karel Vanden 

Braak, Paul Van Gyseghem, Hilde Van Sumere en gedichten van Bert Decorte, Hubert Van 

Herreweghen en Erik Heyman op een 50-tal plaatsen in het centrum van het dorp. 

 

U kan deze route samen met ons bewandelen op zondag 25 mei. We brengen een bezoekje aan het 

atelier van kunstenaar Michel Janssens en onderweg wordt er natuurlijk ook ergens gestopt voor een 

verfrissing. 

Gezien de korte afstand komen we onmiddellijk samen aan de kerk van Onze Lieve Vrouw-

Lombeek om 14 uur. Wie geen vervoer heeft kan bellen naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43). 

 
Op zaterdag 26 april om 18h10 worden de drie deelnemende dorpen van Vlaams Brabant voorgesteld in Vlaanderen 

Vakantieland op Een. Vanaf dan kan op O.L.V.-Lombeek worden gestemd, hetzij via de site www.hetmooistedorp.be.   

Uiteraard brengt u met onze aanbeveling een stem uit op Onze Lieve Vrouw-Lombeek ! 

 

 

Voor de laatste literaire avond van dit seizoen viel de keuze op  

 

Extreem luid & ongelooflijk dichtbij is een zoektocht. Het verhaal 
van Oskar, een 9-jarig kind, in het vertelheden wordt afgewisseld 
met dat van zijn grootouders, die het bombardement op Dresden 
hebben overleefd, het vertelverleden. Beide verhalen 
hebben het onderwerp oorlog gemeen: de oorlog tegen het 
terrorisme (9/11) versus WOII. 

  

Een intrigerend boek, zowel qua inhoud als qua structuur.  Niet te 

missen dus : op vrijdag 6 juni om 20 uur in de Plaatselijke Openbare 

Bibliotheek.   

 

 

Nog enkele berichten voor onze Bonn-reizigers : Vertrek om 6.30 uur stipt in de Middenstraat / de 

wagen kan geparkeerd worden op de speelplaats van IKSO / niet vergeten : zwempak, goed humeur 

en betaling van het saldo. Het volledige programma vindt u uiteraard op onze website 

www.dfenderleeuw.be. 

 

    Vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be  


