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Beste Davidsfondsers,
Graag bezorgen we u onze activiteiten voor de komende maand.

Toneelvoorstelling "De Queeste - Odiel"
Zaterdag 24 mei om 20.30 uur
De laatste toneelvoorstelling van dit seizoen is er één voor de wielerliefhebbers. Ze neem ons mee
door de krochten van het manke geheugen en de hoogtepunten van het leven van Odiel Defraye.
De man uit Rumbeke (Roeselare) won amper honderd jaar geleden als allereerste Belg de Tour de
France. Maar in 1965 stierf hij in een rusthuis in Bièrges, als een schaduw van de jonge wielergod die
hij ooit was. ODIEL is een kroniek van een vergeten held.

Inschrijven kan bij Frank & Els De Saedeleer - Van Cauter op tel.nr 053/66.10.43. Nadien schrijft je
12 EUR over op rek. nr 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
Voor de voorstelling "God van de slachting" op vrijdag 9 mei 2013 zijn er twee plaatsen
vrijgekomen. Wie al ingeschreven is wordt om 20.15 uur verwacht in de inkomhal van de Plomblom.
De voorstelling begint om 20.30 uur.

Zoektocht in Hasselt & Genk
31 mei - 14 september
De zoektocht is al jarenlang één van de meest gesmaakte activiteiten van het Davidsfonds. Het is
telkens weer een leuke manier om een stukje Vlaanderen te ontdekken. De editie van dit jaar loopt
van Hasselt naar Genk, met tussendoor stopplaatsen in Bokrijk en op de mijnsite in Winterslag.
Je kan kiezen tussen een auto-parcours en een fietsparcours, of tussen de klassieke zoektocht en de
gezinszoektocht. In de bijgaande brochure vinden jullie alle details terug.
Met de klassieke zoektocht ding je mee naar een cultuurreis, een verwenweekend of een
gastronomisch diner. Met de gezinszoektocht kan je iedere week een weekend of een mid-week in
Center Parcs winnen.
Om jouw exemplaar van de zoektocht te bestellen bel je vóór 20 mei naar Frank & Els De Saedeleer Van Cauter (tel. nr 053/66.10.43). Nadien schrijf je 14 EUR over op rek.nr 434-4168501-27 van
Davidsfonds Denderleeuw. Vergeet niet te vermelden welke formule je kiest.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
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