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Beste Davidsfondsers,  
 

De hernieuwing van het lidmaatschap is goed van start gegaan. Wie niet langs geweest is op onze 

opendeurdagen mag snel een bezoekje verwachten van zijn bestuurslid.  Bedankt alvast om uw 

keuzeformulier klaar te maken. En een pintje in de frigo mag ook altijd !  Alvast bedankt. 

 

Turbulent Turkije 
Vrijdag 10 oktober 2014 

 
Sinds 10 jaar werkt Dirk Vermeiren voor een reeks Vlaamse (VRT, Knack) en internationale media 
als Turkije-correspondent. Als correspondent was hij de afgelopen jaren een bevoorrecht getuige 
van dat veranderende Turkije. 
  
Is Turkije een voorbeeld van hoe islam en democratie samengaan, of bewijst het voorbije 
decennium net het tegendeel? Is het leven er in het land op vooruit gegaan, en zo ja, voor wie? En 
hoe zit het met Turkije en de EU? Ambieert Turkije een leidende rol in de moslimwereld ten koste 
van haar verhouding met het Westen? En hoe zal het land er in 2023 uit zien, wanneer de republiek 
haar 100ste verjaardag viert? 
  
Hij wil zijn ervaringen, inzichten en verwachtingen over dit fascinerende en turbulente land graag 
met jullie delen. 
  
Deze lezing zal doorgaan op vrijdag 10 oktober om 20:00 uur in de polyvalente zaal van de 
bibliotheek. De toegang is gratis, vooraf reserveren in de bib is wel gewenst.  
  

 

Leesgroep 
Vrijdag 24 oktober 2014 

 

De keuze van het boek voor onze eerste leeskringavond sluit aan op de lezing over Turkije. We bespreken 

'Sneeuw' van Orhan Pamuk, een Turkse schrijver die in 2006 de Nobelprijs voor literatuur won.   

 

Er zijn nog exemplaren beschikbaar in de bibliotheek.  

 

De leesgroep komt samen in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek om 20.00 uur. Iedereen die het boek 

gelezen heeft is van harte welkom.  

 

  

 

U vindt hieronder ook ons voorlopig jaarprogramma. Noteer zeker enkele data in je agenda.  

 

Ook de samenstelling van het bestuur van onze afdeling geven we nog eens mee. Mariette Van Schuerbeeck 

en Johan De Jonghe hebben de fakkel doorgeven, resp. als secretaris en als verantwoordelijke voor de 

ledenwerving. We danken Mariette en Johan graag voor hun jarenlange  inzet.  

 

 

      Met vriendelijke zomergroeten vanwege het bestuur 

  

Denderleeuw 
Jaargang 103 
oktober 2014 
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Jaarprogramma 

 
 

 

Samenstelling bestuur 

 
 

Voorzitter                Frank De Saedeleer 

Erevoorzitter          Jozef De Craecker 

Ondervoorzitter    Martine Van Droogenbroeck 

Secretaris                 An De Nul  

Penningmeester    Chris Couck 

Ledenwerving        Els Van Cauter 

Webmaster              Marnix De Groote 

 

Bestuursleden 

 

Andrea Boschmans  

Werner Le Compte  

Lucien Renders  

Frans Teck  

Herman Janssens  

Robert Van Neck  

Wilfried Van Der Burght  

Liliane De Kock  

Rudy Blom  

Hans Van Bellinghen  

Els Noppen  

Trees Van den Eynde  

 

 

Voor wie ingeschreven heeft op de toneelvoorstellingen in de Plomblom brengen we ook deze 
data nog eens in herinnering. 

 
 Woensdag  20 oktober 2014  : "De Kolonie"  speelt   "Rudy"   
 Donderdag 06 november 2014 : "Braakland"  speelt  "Leni & Susan" 
 Donderdag 04 december 2014 : "Vernieuwd Gents Volkstoneel"    speelt "Slechte vrienden" 
 Donderdag 18 december 2014 : "KVS" speelt  "Missie" 
 Donderdag 15 januari 2015 : "Het laatste feest"   
 Zaterdag 17 januari 2015 : "Michael Van Peel" met "Van Peel overleeft 2014"    
 Donderdag 12 februari 2015 : "Lankmoed" speelt "Stilt" 
 Zaterdag 21 maart 2015 : "Ensor strijkkwartet" 
 Dinsdag 31 maart 2015 : "Skagen" speelt  "Deurdedeurdeur" 
  Zondag 26 april 2015 : "Bachplus"- Cantateconcert 

 Vrijdag 22 mei 2015 : "Lazarus" speelt  "Met argumenten kan je iedereen overtuigen"  
 

 Weekend 27-28 september 2014 : Vers geperst 

 Zondag 5 oktober 2014 : Bierwandeling in Aalst 

 Vrijdag 10 oktober : Voordracht Turkije door Dirk Vermeiren 

 Vrijdag 24 oktober 2014 : Literaire avond  “Sneeuw” van Orhan Pamuk. 

 zaterdag in november : Bezoek tentoonstelling “Rubens en zijn erfenis” in Bozar 

 Vrijdag 5 december 2014 : Ledenfeest 

 Vrijdag 12 december 2014 : Literaire avond “Oorlog en Terpentijn” van Stefan Hertmans 

 Zondag 18 januari 2015 : Toast Literair 

 8 februari 2015 : Winterwandeling 

 Zondag 1 maart 2015 : Daguitstap naar Instituut van de Zusters Ursulinen in O.L.V.-Waver 

met de Art Nouveau Wintertuin en de Dossinkazerne in Mechelen  

 Dinsdag 24 maart 2015 : Nacht van de Geschiedenis - voordracht over GGO's door Bart 

Van Droogenbroeck 

 14 tot 17 mei 2015 : Jaarlijkse reis 

 


