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Beste Davidsfondsers, 

 

De lente is in het land. Stilaan begint de natuur te herleven en ook onze activiteiten 

komen terug op gang.  Onze tulpen komen nu eindelijk tot leven (herinner jullie het 

geschenkje bij de hernieuwing van het lidmaatschap). We zien  met spanning uit naar 

de eerste bloemen.  

 

Onze maandelijkse wedstrijd staat deze keer in het teken van de tulpen. Stuur gewoon 

een foto van jouw tulpen naar tulpen@davidsfondsdenderleeuw.be . We kleuren onze 

website geel en rood met alle foto’s die we ontvangen. Een neutrale jury kiest uit de 

inzendingen de 3 mooiste foto’s, zij ontvangen hiervoor een prijsje. 

 

 

Op Pinkstermaandag 24 mei doen we een poging om een oude traditie nieuw leven in te blazen. 

Eén van onze bestuursleden daagt ons (jullie J ) uit voor een  bedevaartstocht naar Halle. 

We vertrekken om 5.45 uur aan de Kapel in de Moreelstraat voor een tocht van ongeveer 25 kilometer die 

ons tegen de middag bij de zwarte Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek van Halle brengt. Onderweg zorgen we 

voor nodige versterkingen en verfrissingen. De prijs voor deelname en het precieze programma worden 

vastgelegd in de volgende uitnodiging.  Dit berichtje is dus alvast een aansporing om toch wat te oefenen en 

het aantal kilometers op te drijven.  Ben je van plan om mee te gaan, laat het ons nu al weten zodat we ons 

optimaal kunnen voorbereiden. 

 

 

Met onze volgende activiteit blijven we in dezelfde sfeer.   

 

Op zondag 22 augustus trekken we naar Hasselt waar op dat 

ogenblik de zevenjaarlijkse  

 

Virga Jesse Ommegang 
 
plaats heeft. Meer dan 2000 deelnemers, met in hun midden het beeld 

van de Virga Jesse brengen een kleurrijk schouwspel met een  

uitbeelding van scènes uit Maria’s leven.  

 

We willen nu al een plaatsje reserveren voor de Ommegang op één van de zittribunes. Wie meewil, dient 

onmiddellijk in te schrijven op telefoonnummer 053/66.10.43 van Frank en Els De Saedeleer-Van Cauter 

en het gepaste bedrag (10 EUR voor een zitplaats) over te schrijven op rekeningnummer 434-4168501-27 

van Davidsfonds Denderleeuw.  

 

Het is de bedoeling om dit verder uit te bouwen tot een ‘daguitstap’, met een bezoek aan de stad Hasselt en 

een middagmaal. We maken de verplaatsing met de trein (of met een bus indien we voldoende deelnemers 

hebben).  Het programma zal definitief uitgewerkt worden zodra we een zicht hebben op het aantal 

deelnemers. Stel uw inschrijving dus niet uit. 

 

Onze laatste literaire avond van dit seizoen heeft plaats op vrijdag 4 juni om 20 uur in de leeszaal 

van de Openbare Plaatselijke Bibliotheek. We bespreken er ‘De eenzaamheid van de 

Priemgetallen’ van Paolo Giordano, één van de literaire ontdekkingen uit 2009.  

Meer info hierover in een volgende uitnodiging. 

 

    Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op 

www.davidsfondsdenderleeuw.be 


