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Beste Davidsfondsers,
In deze uitnodiging nodigen we jullie uit voor de laatste activiteiten van dit werkjaar.

Zoektocht - Geraardsbergen
6 juni tot 20 september
De zoektocht is al jarenlang een klassieker, waarmee we telkens een stukje Vlaanderen ontdekken. Dit jaar
is Geraardsbergen de vertrekplaats van de zoektocht, die door een stukje van de Vlaamse Ardennen loopt.
De klassieke zoektocht heeft 4 stopplaatsen : centrum Geraardsbergen, Grimminge, Hemelveerdegem en
Sint-Martens-Lierde. Met de fiets rijd je zo’n 30 kilometer, met de auto ongeveer 40. De gezinszoektocht
is geschikt voor families met kinderen. Op deze route liggen drie stopplaatsen: centrum Geraardsbergen,
Provinciaal domein De Gavers en De Helix, Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu. Je
rijdt hiervoor een twintigtal kilometer, met de fiets of met de auto.
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.

Musical ‘Sacco & Vanzetti’ - Donkmeer
Vrijdag 28 augustus 2015
‘Sacco en Vanzetti’ vertelt het verhaal van enkele Italiaanse migranten in Amerika. Ze worden er onterecht
beschuldigd van een moord en, na een proces met intriges en leugens, ter dood veroordeeld. Sacco’s geliefde
Rosa schreeuwt tot op de laatste dag zijn onschuld uit. Hoe loopt dit af ?
Het script en de regie zijn zoals gewoonlijk in handen van Frank Van Laecke, de muziek is van Dirk Brossé.
Bij de cast vinden we bekende namen als Jelle Cleymans, Hans Peter Janssens, Peter Van de Velde en
Deborah De Ridder en uiteraard tientallen vrijwilligers !
De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 48 EUR. Wij hebben een optie op 50 plaatsen, hoog in de
tribune, tot het einde van deze maand. Wie nog mee wil, kan nog inschrijven tot 31 mei. Je belt daarvoor
naar Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter (tel. 053/66.10.43) en schrijft daarna het passende bedrag
over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.
De voorstelling begint om 21 uur. We vertrekken met de bus op de parking van de Stadionlaan om 19.30 uur.

Lente-wandeling
Zondag 7 juni 2015
Bij de voorbereiding van onze lente-wandeling viel één van onze bestuursleden letterlijk ‘in het water’, zodat
we toch maar op zoek gaan naar een veiliger alternatief ! Noteer alvast de datum in je agenda. De
bestemming krijgen jullie erbij in een volgende uitnodiging.
Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur
Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be

email : info@davidsfondsdenderleeuw.be

