
 

Meer info op www.davidsfondsdenderleeuw.be                                                             email : info@davidsfondsdenderleeuw.be  

 
 

Beste Davidsfondsers, 
 
Graag nodigen we jullie uit voor volgende activiteiten 
 

Arte Amanti 
Zaterdag 22 april 2017 om 20 uur 
 
Al acht jaar organiseert Arte Amanti klassieke concerten in verschillende gemeenten in Vlaanderen. In 

Denderleeuw staan de gemeente en onze afdeling in voor de organisatie en publiciteit.  

 

Er wordt een programma aangeboden van hoogstaande kwaliteit met artiesten die een internationale carrière 

aan het uitbouwen zijn. Telkens krijgt ook een lokaal jong talent de kans om ervaring op te doen. Dit jaar 

krijgen we alweer een mooie combinatie van piano en zang.  

 

Clare Wilkinson, sopraan 
Peter Oerlemans, piano  

 
Jong Talent : Martijn Van Sas, piano 

 

Het optreden heeft plaats in de Sint-Amanduskerk op het 

dorp van Denderleeuw. Kaarten kosten 10 EUR (25 EUR 

voor een familiekaart) en kunnen besteld worden via mail 

of telefonisch op nummer 053/66.10.43.  

 

Leesgroep 
Vrijdag 5 mei 2017 om 20 uur 
 

Onze leesgroep komt voor de laatste keer (van dit werkjaar) bij elkaar. We kiezen opnieuw voor een iets 

afwijkende formule :  

 

Laat ons kennismaken met je favoriete boek, verhalenbundel of gedicht ! 
Iets wat je ontroert, vervoert, omver blaast, bekoort, pakt, schokt, vertedert, bij de keel grijpt of verplettert. 

 

We komen zoals steeds samen in leeszaal van de Bib. Je hoeft geen literair expert te zijn om deel te nemen : 

vertel wat je heeft aangesproken of lees gewoon een fragment voor !  
 

 

Musical “Kiss me Kate” 
Vrijdag 1 september 2017  
 

Voor de Musical ‘Kiss me Kate’ hebben we onze optie nog even kunnen verlengen. We hebben nog een 5-tal 

plaatsen beschikbaar.  De prijs, vervoer met de bus inclusief, bedraagt 50 EUR. Wie wenst mee te gaan, belt zo 

snel mogelijk 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.  

 

       Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 105 

April 2017 
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