
DAVIDSFONDS 

DENDERLEEUW 
  

 

Beste Davidsfondser, 

 

Graag bieden wij u onze beste wensen aan voor het komende jaar.  

 

We kijken met grote  tevredenheid terug op het voorbije jaar. Op de afsluitende activiteit, het ledenfeest, 

telden we niet minder dan 154 deelnemers : een recordopkomst. Wat ons het meest van al verheugt is dat we 

voor de eerste keer in vele jaren een stijging van het aantal leden kunnen  noteren. We hopen uiteraard dat we 

deze trend in de komende jaren kunnen blijven verder zetten.  

 

Voor de opening van het nieuwe jaar hebben we het genoegen u, traditiegetrouw, uit te nodigen op ons 

nieuwjaarsconcert op zaterdag 27 januari om 20 uur in de feestzaal van het IKSO, 

Middenstraat 10. Als muzikale attractie doen we een beroep op  

 

VOCE D’OROVOCE D’OROVOCE D’OROVOCE D’ORO    

 

Het ensemble VOCE D’ORO, Italiaans voor ‘gouden stemmen’, behaalde op de allereerste wedstrijd voor 

accordeon-orkesten van VLAMO de kampioenstitel in de superieure afdeling.  Ze spelen nu drie jaar samen en 

hebben intussen een unieke sound ontwikkeld. Het veertienkoppige orkest heeft als bezetting: zeven 

accordeons, basaccordeon, bandoneon, fluit, trompet, piano, keyboard en slagwerk. Wie aanwezig was op het 

ledenfeest heeft uiteraard reeds genoten van een voorproefje.  

Kaarten aan 5€ in voorverkoop zijn verkrijgbaar bi de bestuursleden. 

 

 

Literaire avond : “Zaterdag” van Ian McEwan 
Op vrijdag 9 februari om 20 uur in de P.O.B. 

 

Ian McEwan werd reeds meerdere malen 

genomineerd voor de Booker Prize, die hij in 1998 

ontving voor Amsterdam (momenteel niet 

verkrijgbaar). 

 
Zaterdag verhaalt de gebeurtenissen van hersenchirurg 

Henry Perowne op zaterdag 15 februari 2003 in 

Londen. De chirurg ziet 's nachts een vliegtuig 

neerstorten, 's ochtends gaat hij sporten en 

's middags trekt er een anti-Irak-oorlogsbetoging door 

de stad. Maar hij wil een bouillabaisse klaarmaken want 

's avonds komt er familie op bezoek. Zijn dochter is een 

beloftevolle dichteres, zijn zoon een talentrijke 

bluesgitarist, zijn schoonvader is een beroemd man, hij 

houdt zielsveel van zijn vrouw.  

De rustige zaterdag verloopt echter niet zoals gepland.  

 

Om het boek te bestellen : bel 053/66.10.43.  

 

 

Varia 

 

• voor de match RSCA Anderlecht – FCV 

Dender op 13 januari hebben we ons laten 

verrassen door de strenge veiligheidsregels die 

zelfs voor een dergelijke match van kracht zijn. 

Allicht kunnen we toch voldoende kaarten 

bemachtigen voor wie zich reeds aanmeldde na 

de eerste aankondiging. Duimen maar … 

 

• Zoals verwacht was de reis naar Bourgogne 

zeer snel uitverkocht. Het duurde exact 90 

minuten vooraleer de laatste plaats werd 

toegewezen. Ook de reserve-bank zit al aardig 

vol. Wie toch nog interesse heeft, laat het ons 

best weten. Indien er voldoende kandidaten zijn, 

kunnen we misschien wel een tweede uitgave 

plannen …   

 

• Noteer alvast de datum van onze komende 

winterwandeling : 4 februari 

 

        Met vriendelijke nieuwjaarsgroeten van het bestuur 
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