zaterdag 22 september 2018

woensdag 26 december 2018

donderdag 25 april 2019

Adriaen Brouwer, meester van
emoties

U zijt wellekome

Nora Nora

kerstsamenzang
Pamelekerk om 19.00 uur

tragikomische monoloog die je niet
snel zal vergeten
De Woeker om 20.00 uur

zondag 30 september 2018

zondag 20 januari 2019

zaterdag 18 tot maandag 20 mei 2019

Vers Geperst

In het spoor van Toon

Luxemburg

voorstelling van het DF cd- en boekenpakket
parochiezaal Leupegem van 10.00 tot
12.30 uur

onvergetelijke melodieën en een
uitgebreide nieuwjaarsreceptie
De Woeker om 16.00 uur

driedaagse cultuurreis

vrijdag 19 oktober 2018

zaterdag 16 februari 2019

zaterdag 8 juni 2019

Adriaen Brouwer Zangavond

Train World

Op stap

parochiezaal Leupegem om 20.00 uur

daguitstap in en rond Brussel

donderdag 22 november 2018

zondag 17 maart 2019

1 juni tot 15 september 2019

Allemaal beestjes: de geheimen
van onze darmflora ontrafeld

Vlaams Nationaal Zangfeest

Davidsfonds zomerzoektocht
in en rond Bilzen en Tongeren

lezing door prof. Danny De Looze
De Woeker om 20.00 uur

totaalspektakel voor en door zingend
Vlaanderen
Lotto Arena Antwerpen om 14.30 uur

woensdag 5 december 2018

dinsdag 19 maart 2019

zondag 7 juli 2019

Meesterschap

Guldensporenmis

geleid bezoek aan de tentoonstelling
in het MOU om 15.00 uur

Oorlogsstemmen

vredesconcert door Guy Verlinde
De Woeker om 20.00 uur

eucharistie n.a.v. de Vlaamse Feestdag
Sint-Walburgakerk om 11.00 uur

Ontdek de voordelen van de
Davidsfonds Cultuurkaart

Lid worden van het Davidsfonds biedt u en al uw huisgenoten vele voordelen.
1 Meteen waar voor uw geld
Het Davidsfonds heeft een unieke lidmaatschapsformule: kies voor minstens € 40,00 boeken, cd’s of
e-books uit een ruim aanbod. Voor uw bijdrage krijgt
u dus meteen een return.
Het lidmaatschap en de bijhorende Davidsfonds
Cultuurkaart zijn dus eigenlijk gratis.
U kan ook lid worden door gewoon €40,00 te
betalen.
2 Korting op evenementen en cursussen
Het Davidsfonds organiseert jaarlijks, bij u in de buurt,
meer dan 10 000 culturele evenementen.
Op al die initiatieven krijgt u met uw Davidsfonds
Cultuurkaart kortingen tot 50 %.
3 Gratis het cultuurmagazine Omtrent
Het DF-cultuurmagazine Omtrent staat boordevol
interviews, boeiende reportages, cultuurnieuws, wedstrijden, kortingen en exclusieve aanbiedingen bij de
beste cultuurmakers in Vlaanderen en Brussel.
4 Korting via de Davidsfonds nieuwsbrief
Abonneer u op de DF-nieuwsbrief en geniet van talrijke kortingen op boeken, inkomprijzen, …
5 Extra geschenk tot € 50,00 bij Davidsfonds Cultuurreizen
Meer info: www.davidsfonds.be

Cultuur naar mensen brengen,
mensen naar cultuur brengen.
Lid worden van Davidsfonds Oudenaarde heeft alleen
maar voordelen.
U krijgt korting op de inkomprijs van onze activiteiten.
U ontvangt gratis ons ledenblad ‘De Krekel’. Hierin vindt
u meer informatie over de komende activiteiten.
U kan (bijna) alle activiteiten gratis bijwonen als u zich
een activiteitenkaart van € 30,00 aanschaft.
Nieuwe leden krijgen gratis een activiteitenkaart
(waarde € 30,00).
Onze leden vormen het kloppend hart van onze vereniging.

Aarzel dus niet en word ook lid!
bestuursleden
Jan Amez, Johan Blondeel, Els Bostijn,
Marc De Clercq, Leen De Mont, Chantal De Poorter,
Eric De Vriendt (voorzitter), Jan Lamon,
Jan Ottevaere, Claire Puissant, Hendrik Steverlynck,
Koen Van Cauwenberghe, Tom Van den Berghe,
Chris Vanderhaeghen, Lucie Vandermeersch,
Luc Vandevenne, Karl Van Hoecke,
Bart Van Ommeslaeghe, Peter Van Oyen,
Marc Volckaert, Marleen Wambacq
Meer info: www.davidsfonds-oudenaarde.be
secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be
VU: Eric De Vriendt, Doornikse Heerweg 105 Oudenaarde

ACTIVITEITENKALENDER
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