
Davidsfondsafdelingen Niel en Boom 

Beste DF-vrienden,

Nu de Sint terug vertrokken is richting Spanje komt de eindejaarsperiode steeds dichterbij… De straten en huizen 
ademen als het ware de kerstsfeer uit en verraden de komst van het nieuwe jaar. Ook de vele kerstmarkten doen ons  
steeds meer hunkeren naar een mooie eindejaarsperiode vol warmte, liefde, vriendschap en vreugde. 

Uw DF-bestuur wenst u alvast mooie eindejaarsdagen, een vreugdevol en zalig  
kerstfeest toe en een spetterende overgang naar een gezond, goedgezind en liefdevol  

2013 boordevol mooie en boeiende momenten op alle terreinen.

Om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten nodigen we u uit op 

Nieuwjaarke zoete
Vrijdag 4 januari 2013, 19.30 uur

Plaats: EMABB, zaaltje ‘Het baksteentje’, Noeveren 67, 2850 Boom

Vic Van Dyck, ons Niels erfgoedhart, zal kort iets vertellen over de eindejaarsperiode in Niel en ‘oep Hellegat’.

Als gastpreker en entertainer verwelkomen we Jan Verschaeren, bij onze leden beter bekend als 
voordrachtkunstenaar, verteller en typetjesartiest en stand-up comedian. 

Zoals vroeger onze ouders, grootouders, buren en familie gezellig rond de Leuvense stoof zaten en naar verhalen 
luisterden, zo zal Jan ons in kerstsfeer door de avond vergezellen. Maar wat hij precies voor ons in petto heeft is ook 
voor ons nog een verrassing... 

Om de avond nog meer in hogere kerstsferen te brengen zal er voor de nodige muzikale (kerst) omlijsting worden 
gezorgd. Wat precies is ook nog een grote verrassing. Maar het wordt beslist een avond vol muziek.

Uiteraard wordt er gedacht aan de hongerige magen en zal er voor warme soep en stevige bokes worden gezorgd.

De toegang is gratis

Inschrijven kan bij de volgende bestuursleden:

- Johan Timmermans, voorzitter afdeling Niel, 03/888 73 81 - johan.timmermans@telenet.be 
- Ellen Serrien, secretaris afdeling Niel, 03/844 11 52, 0486/507 661 – ellen.serrien@kvab.be
- Frans Vercauteren, voorzitter afdeling Boom, 03/888 82 45 - frans.vercauteren@skynet.be 

Hopend op uw aanwezigheid, klinken we alvast op het oude en het nieuwe jaar en op al uw goede voornemens,

Uw DF-bestuur

Organisatie: EMABB met medewerking Wijkraad Noeveren en DF Niel en Boom (uitnodiging op  keerzijde)
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