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Beste Davidsfondsleden, vrienden, 

Wij vieren het komende jaar ons 110-jarig jubileum. In normale tijden zouden we dat met minder 

tromgeroffel doen, maar na anderhalf jaar corona kriebelt het om toch nog eens de deuren open te zetten. 

We doen dat op een feestelijke manier met een openluchtconcert op  

 

zaterdag 18 september om 17 uur 
met volgend optredens 

Eva De Roovere 

Eva De Roovere startte haar carrière bij de folkrockgroep Kadril.  Solo leverde vooral haar debuutalbum “De 

jager” enkele klassiekers op. “Slaap Lekker, een samenwerking met Diggy Dex met een remix van "Fantastig 

toch", bracht het zelfs tot nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten.  Ondertussen heeft ze een boek vol brieven 

geschreven, verschillende Nederlandstalige en Engelstalige albums uitgebracht en werkt ze voortdurend aan 

nieuwe projecten. 

Eva brengt solo een greep uit haar rijke repertoire.  

 het Kleinkunstcollectief 

Het kleinkunstcollectief werd opgericht door de gebroeders Johannes en Joachim Wannyn en brengt al bijna 

10 jaar de mooiste parels uit 50 jaar Nederlandstalige muziek, in een akoestische versie en met verfijnde 

passie. Een mooie afwisseling van luisterliedjes en aanstekelijke meezingers die altijd wel ergens bekend in 

het oor klinken.  Op hun programma staan onder meer Boudewijn De Groot, Wim Decraene, Willem 

Vermandere, Herman Van Veen, Kris De Bruyne, Urbanus, Wigbert, Walter De Buck, Miel Cools, Guido 

Belcanto, Jan De Wilde, Bobbejaan Schoepen en vele andere onsterfelijken. 

 

Het optreden heeft plaats in openlucht,  

op de speelplaats van het Leonardo-college in de Middenstraat. 

 

 

        

 

De toegang is gratis ! 

Als lid krijg je van ons 2 gratis kaarten. 

Bijkomende gratis kaarten zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

Kan je zelf niet komen, bezorg de kaarten dan aan familie, vrienden of buren die wel kunnen komen. 

Bij slecht weer zal het optreden plaats hebben in de feestzaal, als dat toegelaten is volgens de dan 

geldende corona-maatregelen.    
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zaterdag 4 september om 10 uur 

Wandeling Wellemeersenpad 
 

In Denderleeuw worden deze zomer 6 nieuwe wandelroutes ingehuldigd, twee in ieder van de 

deelgemeenten.  Eerder deze zomer werden het Kouterpad in Iddergem en het Steenveldpad in Welle al 

voorgesteld.  

Op zaterdag 4 september wordt het Wellemeersenpad officieel voorgesteld.  Voor die officiële opening 

wordt aan enkele verenigingen gevraagd om hun leden uit te nodigen. Wij gaan graag op deze oproep in, 

samen met Natuurpunt Denderleeuw.  

We komen om 10 uur samen aan de lokalen van Natuurpunt (de oude voetbalkantine in de Zavelputstraat in 

Denderleeuw).   

De wandeling is 6.9 km lang. Bij regenweer voorzie je best aangepast schoeisel. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur  
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