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Beste Davidsfondsers,  

 

graag nodigen we jullie uit voor onze volgende activiteiten :  

Arte Amanti 

Zaterdag  9 april 2016 om 20.00 uur 

 

Zaterdag 9 april organiseert Arte Amanti, in samenwerking met de 

Cultuurdienst en het Davidsfonds zijn jaarlijkse concert in de Sint-

Amanduskerk van Denderleeuw. Op het programma staat het 

Belgische pianotrio Impression,  dat bestaat uit de zussen Fien 

en Riet Van den Fonteyne (viool en cello) en pianist Florestan 

Bataillie. Zoals gewoonlijk wordt het concert ingeleid door een jong 

talent (Emile Souvagie) op klarinet.  

 

Kaarten voor dit concert kunnen gereserveerd worden (telefonisch 053/66.10.43) of via e-mail. Ze 

kosten 12 EUR (10 EUR voor -18/+60 en 25 EUR voor een familiekaart). Het concert heeft plaats 

in de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. Na het concert wordt u een receptie aangeboden in de 

foyer van zaal Breughel.  

 

Leesgroep – slow reading 

Vrijdag 22 april 2016 om 20.00 uur 

 
Bijna 20 jaar bestaat onze leesgroep. We begonnen indertijd met Dwaallicht van Willem Elsschot. 

Vele meesterwerken zijn sedertdien de revue gepasseerd. 

Bij de volgende bijeenkomst, proberen we eens iets nieuws : Slow Reading.  Slow reading clubs 

zijn zowat overal aan een opmars bezig. Het initiatief is ontstaan in Nieuw-Zeeland en de idee is 

om op gezette tijden af te spreken met andere lezers, de technologie een uurtje plat te leggen en 

samen in stilte te lezen. 

Aandachtig lezen heeft een positief effect op onze hersenen.  Het heeft als goede eigenschappen: 

minder stress – meer concentratie – meer empathie – betere luistervaardigheden … 

Er zijn geen regels : je dompelt je onder in een verhaal, je neemt je tijd om de tekst op te nemen en 

je zoekt geen zware woorden … 

Praktisch:  je brengt zelf je lievelingsboek mee of kiest er een uit in de bib. Samen lezen we 

ononderbroken in volkomen stilte onze tekst. Nadien komt iedere deelnemer (die dat wil) heel kort 

aan het woord over zijn nieuwe leeservaring. 

Deze activiteit gaat door in de leeszaal van de Bibliotheek om 20.00 uur. Iedereen is van harte 

welkom. 

Opgepast : de datum van deze bijeenkomst is gewijzigd naar 22 april. 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur.  

Denderleeuw 
Jaargang 104 

Maart 2016 
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