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Beste Davidsfondsers,

Tip van de maand

Goed en minder goed nieuws wisselen elkaar af. Aan de
ene kant mochten we ons de afgelopen weken
verheugen na een overwinning van Dender tegen Kortrijk (met 150 Davidsfondsers op de tribunes),
alweer een succesvol ledenfeest met niet minder dan 120 aanwezigen en een afdelingsreis die na een
week was volgeboekt (60 deelnemers).
Maar we namen ondertussen ook afscheid van André Goossens, bijna 30 jaar bestuurslid en nog
steeds actief, gemotiveerd en immer aanwezig. We zullen hem missen.
Met onze tip van de maand brengen we u alvast wat in de eindejaarssfeer. Neem eens een kijkje op
onze website als u meer wil weten over een Witte Kerstmis, een Vrolijk Kerstfeest of Goesjdiejel.
U ontdekt dan misschien waarover we het hebben als we u vanwege het voltallige bestuur
een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar wensen.

Wij nodigen wij u uit voor ons nieuwjaarsconcert op zaterdag 17 januari om 20 uur met

De groep ‘Tavern on the Green’ bestaat uit een achttal muzikanten met een divers instrumentarium :
viool, gitaar, banjo, trekzak, mondharmonica, keyboard, percussie, bodhran, lepels, … U voelt het al,
ze zijn duidelijk geïnspireerd door de Ierse Folk, maar op hun programma staan zowel Ierse
traditionals als klassiekers uit het moderne rockrepertoire. De constante in hun keuze is dat het
allemaal meezingers zijn. Het publiek krijgt dan ook een tekstboekje, zodat wie dat wil zich ongemerkt
kan laten gaan op de klanken van The Wild Rover (Ierse traditional), Just a friend of mine (Vaya con
Dios), Michèle (Anouk) of Piano Man (Billy Joël).
Het optreden heeft plaats in de feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw.
Kaarten kosten 5 EUR in voorverkoop (7 EUR aan de kassa) en zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden
of telefonisch op 053/66.10.43. Zoals gewoonlijk is de drank inbegrepen in de inkom.

Nog 2 data voor uw agenda :

• Vrijdag 30 januari : Poëzie-avond
• Zondag 1 februari : Winterwandeling
Met vriendelijke groeten van het bestuur

