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Beste Davidsfondser,
Voor de tiende keer zijn we als DF-afdeling van de partij bij het openluchtspektakel op het
Donkmeer. Het wordt deze keer het alweer bekende

Bewerking & Regie: Frank Van Laecke
“Annie” is het verhaal van een klein, sympatiek weesmeisje dat ervan droomt de wereld buiten het
verschrikkelijke weeshuis te verkennen. Op een dag wordt Annie uitgekozen om een week door te brengen
bij de beroemde miljardair “Daddy” Warbucks. Hoewel het contact aanvankelijk koeltjes verloopt, ontstaat
er een hartverwarmende vriendschap. Hij belooft haar zelfs haar ouders terug te vinden.
Hij looft een cheque uit van 50.000 dollar aan de mensen die kunnen bewijzen dat ze Annie’s ouders zijn.
Maar de enige persoon die Annie’s plezier in de weg staat is Miss Hannigan, de van jenever doordrenkte
directrice van het weeshuis. Samen met haar broer Rooster en z’n vriendin Lily, smeedt ze snode plannen
om de beloning binnen te rijven.”
Wij reserveerden 100 genummerde, overdekte zitplaatsen met kuipzetel voor
de opvoering van vrijdag 26 augustus a.s. om 21 uur. We maken de
verplaatsing met de bus. Het vertrek is voorzien aan de parking van de
Kouterbaan (achter het station van Denderleeuw om 19.30 uur stipt).
De prijs bedraagt 32 € per persoon (inclusief vervoer). Om in te schrijven
belt u eerst naar Frank De Saedeleer (tel. 053/66.10.43) en dit vóór 10 mei en daarna schrijft u onmiddellijk
het verschuldigde bedrag over op rek.nr. 434-4168501-27 van Davidsfonds Denderleeuw.

Vriendelijke groeten van uw bestuur.
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•

De deelnemers voor de reis naar Veluwe worden verzocht om het saldo (155 € per persoon)
over te schrijven. Zij ontvangen nog een persoonlijke brief met de precieze instructies
(vertrekuur en –plaats).
Voor de Bierwandeling in Dendermonde zijn er nog enkele plaatsen vrij. Wie nog meewil,
belt hiervoor naar Frank De Saedeleer (053/66.10.43)

