
      Afdeling Denderleeuw             

                   Jaargang 96 december 2007 

 
 

 

Beste Davidsfondser, 

 

We zijn er dit jaar op tijd bij om u een Zalig Kerstfeest en een 

Gelukkig Nieuwjaar te wensen.  

 

Wij hebben een goede reden om te feesten. Nadat we onze 

ledenaantal jarenlang zagen achteruit gaan, boeken we nu al 

voor de tweede keer winst. We overschrijden daarbij opnieuw 

de kaap van de 200, in de goede richting deze keer J .  Mocht u 

het nog niet gedaan hebben : kraak misschien de fles Crémant 

die we u cadeau deden ! 
 

 

Op zaterdag 19 januari om 20.00 uur  nodigen wij u uit op ons  

 

NieuwjaarsconcertNieuwjaarsconcertNieuwjaarsconcertNieuwjaarsconcert    
met het met het met het met het     

Gemengd koor Denderleeuw Chorus ChristiGemengd koor Denderleeuw Chorus ChristiGemengd koor Denderleeuw Chorus ChristiGemengd koor Denderleeuw Chorus Christi    
    

  

Het koor is ontstaan uit het samensmelten van twee parochiale zangkoren 

actief op de verschillende parochies in Denderleeuw en heeft als thuisbasis de 

O.L.V. Ter Nood parochie van Huissegem. Naast het opluisteren van de 

erediensten op de liturgische hoogdagen organiseert of verleent het zijn 

medewerking aan zangavonden binnen en buiten Denderleeuw. Met dit 

concert is het de eerste keer dat een volledig profaan programma wordt 

gezongen. 

Het koor brengt voor ons een gevarieerd programma en laat ons zelfs even 

meezingen met enkele klassiekers.  

 

Het concert heeft plaats in de feestzaal van het IKSO, in de Middenstraat. Kaarten kosten 5€ in 

voorverkoop, 7€ aan de kassa. Reservaties : 053/66.10.43. 

 

Na afloop bieden wij u onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie aan. 

 

 

De plaatsen voor onze reis naar Duitsland vlogen traditioneel snel de deur uit. Doordat we het 

maximum aantal deelnemers konden optrekken tot 60 zijn er nog een paar plaatsen beschikbaar. Wie 

nog mee wil, belt snel naar 053/66.10.43. 

 

 

Onze volgende literaire avond, traditioneel een avond rond poëzie, is gepland op vrijdag 25 

januari. We nodigen ook hiervoor plaatselijk talent uit : Geert Jan Beeckman, woonachtig in 

Welle. Meer hierover in een volgende uitnodiging.  

 

    Vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be  


