Nieuwsbrief
van het Davidsfonds afdeling Nieuwkerken-Waas
Jaarkalender ’16-‘17
Zondag 02/10 : Coup De Ville 2016 : kunstenparcours te Sint-Niklaas
Dinsdag 11/10 : Vers geperst : boekenstand bij de afdeling van Sint-Niklaas
Dinsdag 15/11 : Week van de smaak : bezoek aan Biochi thee lounge
Maandag 26/12 : Vlaanderen zingt Kerst te Belsele
Zondag 08/01 : OVV Nieuwjaarsreceptie
Zondag 29/01 : Lichtmiswandeling in Ouden Doel
Zondag 05/02 : Prijsuitreiking Junior Journalisten wedstrijd
Zondag 26/02 : Gewestdag te Nieuwkerken-Waas
Dinsdag 21/03 : Nacht van de geschiedenis : MUZIEK - geannuleerd
Zaterdag 29/04 : sneukeltocht in de Wijk van Tom Lanoye (Elisabethwijk)
Zondag 11/06 : cultuurwandeling : Kapellenroute

Nacht van de geschiedenis dinsdag 21/03
Ieder jaar organiseren wij een activiteit rond
de nacht van de geschiedenis. Dit jaar is het
thema muziek. We hadden voor deze nacht
een heel mooie naam kunnen strikken om er
naar goede gewoonte een topactiviteit van te
maken. Helaas heeft deze persoon moeten
afzeggen. Wanneer we dan een ander
personage hadden gevonden, dan zegt deze
persoon uiteindelijk ook af…
Opdat wij op te korte tijd geen ander personage hebben
kunnen vinden om er een hoogwaardige activiteit van te
maken heeft ons bestuur beslist om de voorziene activiteit
voor de nacht van de geschiedenis te annuleren. Wij vinden
dit erg spijtig. De nacht van de geschiedenis organiseren wij al
vele jaren met veel plezier en succes. Helaas dit jaar niet…
Maar wie graag wenst deel te nemen aan de nacht van de
geschiedenis kan gerust terecht bij onze naburige afdelingen
zoals Sint-Niklaas, Belsele of Sinaai.
Er bestaat trouwens een mooie website waar u alle activiteiten
kan op terugvinden die door de afdelingen van het
Davidsfonds te Vlaanderen worden georganiseerd. De link
hiervan is: http://www.nachtvandegeschiedenis.be/
Wel willen wij u nog meegeven dat er nog een topactiviteit
volgt op zaterdag 29/04. Met de verfilming van het boek
“Sprakeloos” van Tom Lanoye vers in ons geheugen gaan wij
op sneukeltocht in de wijk waarin het boek zich grotendeels
afspeelt. Meer details volgen hierover nog in een volgende
nieuwsbrief.

ONZE BESTUURSPLOEG
De Ben Iwan

Metten Linda

Kwakkelhoekstraat 105
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 777 29 05

Uilenstraat 13
9100 Nieuwkerken-Waas
info@stijlenrestauratiewerken.be
tel. 0471 33 32 61

Van Landeghem Hans

Van Broeck Erwin

Klapperbeekstraat 57
9100 Sint-Niklaas
hans.van.landeghem@telenet.be
tel. 0472 31 91 72

Klompenmakerstraat 13
9100 Nieuwkerken-Waas
erwin.van.broeck@telenet.be
tel. 03 778 18 99

De Beule Veerle

De Maere Kris

Klapperbeekstraat 57
9100 Sint-Niklaas
veerle.de.beule@telenet.be
tel. 03 777 55 98

Vrasenestraat 165
9100 Nieuwkerken-Waas
krisdemaere@hotmail.com
tel. 0495 53 66 65

iwandeben@pandora.be

Van Landeghem Hilde
De Cleenestraat 7
9100 Nieuwkerken-Waas
praetvanlandeghem@telenet.be
tel. 03 776 59 28

Felix Agnes (wijkmeester)
Meesterstraat 160
9100 Nieuwkerken-Waas
felixagnes@telenet.be
tel. 03 766 31 00

http://www.nieuwkerken-waas.davidsfonds.be/
https://www.facebook.com/groups/460878564104927/

