
Programma 2014-2015 
 (Voorlopig programma, onder 
voorbehoud van wijzigingen) 

 
Zondag 21 september 2014: 
Fietstocht naar het Fort van Liezele 
met etentje achteraf. 
 
Zaterdag 19 oktober 2014: 
Voorstelling van de nieuwe boeken 
van de Davidsfonds uitgeverij (“Vers geperst”). Lokalen van 
de harmonie in het park te Boom. Gezellig samenzijn en 
mogelijkheid tot hernieuwing lidmaatschap. Mogelijks met 
boekvoorstelling door auteur. 
 
Oktober Start van de junior – journalistenwedstrijd (DF 
provinciaal) in samenwerking met scholen te Niel en Boom. 
Thema: Sport 
 
Novermber: voordracht geheugen RVT Maria boodschap  
 
Vrijdag 26 december 2014: U zijt wellekome. Door het 
Davidsfonds Samenzang op tweede kerstdag. Koor zingt 
samen met de aanwezigen. Plaats: Kerk Boom of Heilig Hart. 
 
Vrijdag 9 januari 2015: Nieuwejaarke zoete i.s.m. 
wijkwerking Noeveren en Emabb. Plaats: Noeveren.  
 
Vrijdag 6 februari 2015: Plezante avond. Gezellig samenzijn 
(Uiteenzetting/ lezing en etentje) 
 
Dinsdag 24 maart 2015: De nacht van de geschiedenis. 
Thema: landbouw. Georganiseerd door het Davidsfonds 
Boom en Niel in samenwerking met anderen. Verdere info en 
publiciteit volgt later. 
 
Zaterdag 28 maart: Prijsuitreiking van de (lokale) Junior 
Journalistenwedstrijd: De prijsuitreiking wordt gecombineerd 
met een bijzondere (theater-)voorstelling voor de kinderen van 
de deelnemende scholen.  
 
Dinsdag 19 mei 2015: Lezing/voordracht (onderwerp nog 
nader te bepalen) 
 
Zondag 21 juni 2015 : daguitstap naar Amsterdam m.o. het 
Rijksmuseum 
 
Augustus: Meerdaagse reis Duitsland    
 
Meer informatie te verkrijgen bij: 
- Johan Timmermans, voorzitter DF-Niel, 03/888 73 81  
johan.timmermans@telenet.be 
- Ellen Serrien, secretaris DF Niel, 03/844 11 52, 0486/507 661 
ellen.serrien@skynet.be 
- Frans Vercauteren, voorzitter DF-Boom, 03/888 82 45  
frans.vercauteren@skynet.be 
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Bezoek onze website op: 
www.niel.davidsfonds.be 
 
 

Onze facebookpagina (in wording) 
www.facebook.com/dfniel 
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