
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

Beste Davidsfondser, 
 

In deze uitnodiging brengen wij u graag een aantal activiteiten in herinnering waarvan we u eerder 

al op de hoogte brachten.  
 

Zaterdag 29 januari om 20 uur  Nieuwjaarsconcert 

 

Een gezellig samenzijn. De leerlingen van de Academie voor 

Podiumkunsten zorgen voor een gevarieerd programma van Woord en 

Muziek. We reiken de prijzen uit van de Junior Journalist-wedstrijd en 

bieden u ruim de gelegenheid om bij een drankje nog de late 

nieuwjaarswensen uit te wisselen. 

 

Het nieuwjaarsconcert heeft plaats in de zaal van het IKSO, Middenstraat 

10 te Denderleeuw. Kaarten kosten 7 € (5€ in voorverkoop  -  3€ voor 

studenten) en kunnen bekomen worden bij de bestuursleden van het Davidsfonds of telefonisch op 

nummer 053/66.10.43. 
 

Zondag  6 februari om 14 uur  Winterwandeling 

 

Voor onze winterwandeling zoeken we het traditioneel niet te 

ver. Onder leiding van natuurgids Bruno De Bruyn, verkennen 

we de Wellemeersen. De wandeling is ongeveer 7 km lang.  

  

We komen samen aan de voorzijde van het Station om 14 uur. 

Waterdicht schoeisel is noodzakelijk. Na regenbuien en langdurige vochtige periodes zijn laarzen 

zelfs een noodzaak. 
 

Vrijdag 18 februari om 20 uur  Literaire avond 

 

Op het programma van deze avond staat  één van de meesterwerken uit onze wereldliteratuur : 

‘Kroniek van een aangekondigde dood’ van Gabriel Marquez. U kan dit boek aanschaffen voor 

5 €. U belt hiervoor naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43).  

We komen samen om 20 uur in de Openbare Bibliotheek, Toekomststraat te Denderleeuw.  
 

Weekend 14 – 16 mei   Meerdaagse reis naar de Veluwe 

 

Het is even spannend geweest om voldoende deelnemers voor onze reis naar de Veluwe bij elkaar 

te krijgen. De kogel is echter door de kerk. We gaan. Bijkomende deelnemers zijn nog steeds van 

harte welkom. Bel hiervoor naar 053/66.10.43.  

Wie verwacht had om meer te kunnen wandelen op deze reis belt best eens naar bovenstaand 

nummer. Voor wie echt meer wil wandelen kan het programma immers op maat worden 

aangepast.  
 

       Vriendelijke groeten van uw bestuur. 
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