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Graag nodigen we jullie uit voor onze volgende activiteiten. 

Toneelvoorstelling  

“Les Lacs” – Peter Monsaert 
op maandag 15 mei om 20.30 

in een productie van Theater Pact 

 

Les Lacs volgt de tocht van een buschauffeur François De Mesmaecker naar het zonnige Zuiden van 

Frankrijk. Op zoek naar de vervulling van zijn levensdroom wil hij er een teloorgegaan vakantiepark nieuw 

leven in blazen. 

Met de hulp van zijn ietwat labiele echtgenote en een team medewerkers van betwistbaar alooi is hij vast 

van plan om een ongekende standaard te zetten in de toeristische sector. Als blijkt dat François’ 

persoonlijke ambities een vlotte opstart van het park in de weg staan, wordt duidelijk dat de trip niet 

enkel een droom was maar evenzeer een vlucht. 

 

Les Lacs wordt een komische roadtrip naar het Zuiden met een weerhaakje op de juiste plaats. Met de 

perfect gekozen Franse chansons als begeleiding worden we meegevoerd in de diepste zieleroerselen van 

een troep avonturiers, die elk op hun manier op zoek blijken te zijn naar een nieuwe start. 

 

Een stuk van Peter Monsaert, die ook instaat voor de regie. 

Met: Eric Citters, Mireille Vispoel, Ines Uyttersprot, Norbert De Sutter, Eddy Veeckman, Josseline 

Haegeman, Monique Van de Velde. 

 

Deze voorstelling heeft plaats in Theater Pact, Erembodegemstraat 31, 9300 AALST.  Inschrijven voor deze 

voorstelling kan via e-mail naar info@davidsfondsdenderleeuw.be of telefonisch op 053/66.10.43.  De 

tickets kosten 12 EUR per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt. Snel zijn is de boodschap ! 

 

Noteer ook al volgende data in jullie agenda :  

- Vrijdag 26 mei : bijeenkomst van de leesgroep. Op het programma staat “De Vreemdelinge” van 

Claudia Duranti 

- Zondag 18 juni : Lutgardismis, gevolgd door een drink 

- Zondag 25 juni : Zomerwandeling 

  

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw
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