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Beste Davidsfondsers, 

 

We bieden u nogmaals onze wensen aan voor het 

komende jaar. Om dat ook persoonlijk te kunnen doen, 

nodigen wij u graag uit op ons  
 

nieuwjaarsconcert  
op  

zaterdag 17 januari  om 20 uur met 

 

 

De groep ‘Tavern on the Green’ brengt sfeer en ambiance met hun repertoire van zowel Ierse 

traditionals als klassiekers uit het moderne rockrepertoire. Meezingen mag ! Wij zorgen voor de drank, 

dus … U mag zich eens goed laten gaan. 

 

Het concert 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.  

 

 

Op vrijdag 30 januari om 20 uur nodigen wij jullie uit op onze jaarlijkse poëzie-avond.   

Erik Heyman zal een inleiding geven aan de hand van zijn favoriete gedichten, maar ook de 

aanwezigen kunnen hun mening kwijt. Zoals gewoonlijk maken we er, allen samen, een boeiende 

avond van. 

 

Onze poëzie-avond heeft traditioneel plaats in de polyvalente zaal van de Openbare Bibliotheek. 

Deelname is gratis. Ook hier wordt u een drankje aangeboden door de Bib.  

Iedereen is van harte welkom. 

 

 

Op zondag 1 februari nodigen we jullie uit voor onze  

Winterwandeling :  De lus rond Liedekerke 

Deze wandeling loopt door verschillende natuurgebieden : de vallei van de 

Palitsebeek, het recreatiegebied Aldriezen, Liedekerke bos, Kapel O.L.V. 

Ter Muilen en de Ommegang Ter Muilen,  natuurgebied De Valier en 

natuurlijk de Dender.  

We wandelen niet de volledige afstand. Aan de fietsbrug over de Dender, kiezen wij het hazepad om 

in ons stamcafé De Vrede iets te gaan drinken. De lengte wordt daardoor beperkt tot ong. 9 km. 

We komen samen aan het Dorp van Denderleeuw om 14.00 uur en rijden gezamenlijk naar de 

vertrekplaats.  Om organisatorische redenen vragen we om aan te melden op tel.nr. 053/66.10.43 of 

via een mailtje naar info@dfdenderleeuw.be.  
 

 

        Met vriendelijke groeten van het bestuur 

Meer info op www.dfdenderleeuw.be 

 


