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Beste Davidsfondsers,  

Met veel enthousiasme nodigen we jullie uit voor een uniek solo-optreden van 

Frank Vander linden 

Op zaterdag 29 september 2018 
 

Frank Vander linden, leadzanger van de rockgroep 
De Mens, bracht onlangs een nieuwe plaat uit : 
‘Nachtwerk’, met een verzameling van 
hoogstpersoonlijke luisterliedjes waarin hij zijn 
recente scheiding van zich afschrijft.  

De single ‘Ik dacht aan een vrouw’ wordt zowel 
gedraaid op Radio 1 als op Radio 2. Ook op televisie 
was Frank in een aantal programma’s te gast.   

Zijn tournee met solo-optredens van dit voorjaar, 
wordt in het najaar verdergezet met nog een aantal 
optredens, wat ons de kans gaf om alweer uit te 
pakken met een mooie activiteit.  

Het optreden heeft plaats in de feestzaal van het IKSO en begint om 20.30 uur.  

 

We doen een aanbod dat je niet kan weigeren ! 

 
Voorrang voor onze leden en sympathisanten ! 

We verwachten een ruime opkomst, maar tot einde maart  

krijgen jullie als eersten de kans om erbij te zijn ! 

 

Een mooie deal met deelname in de winst ! 

Een kaart kost 18 EUR (12 EUR tot 18 jaar), maar als we 300 betalende toeschouwers krijgen, 

dan krijg je met je kaart 5 EUR korting op je lidmaatschap. 
(Max. 2 kaarten per lidmaatschap, enkel geldig bij onze afdeling tijdens ‘Vers Geperst’, op dezelfde dag en plaats als het optreden) 

 

Een garantie ! 

Te vroeg om nu al kaarten te kopen ?   

Neen, als je toch niet kan komen, nemen wij tot 15 september je kaarten terug. 

 

Je kan je kaarten reserveren via mail (frank@davidsfondsdenderleeuw.be), telefonisch 

053/66.10.43 of bij je bestuurslid. Het passende bedrag dient overgeschreven te worden op 

rekeningnummer BE48434416850127 van Davidsfonds Denderleeuw.  

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

 

PS. Ga naar onze website www.davidsfondsdenderleeuw.be om ‘Ik dacht aan een vrouw’ te beluisteren. 

Denderleeuw 
Jaargang 106 

Maart 2018 
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