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Beste Davidsfondsers,  

We kunnen u alweer twee nieuwe activiteiten op ons programma voorstellen : 

 

Wandeling : 200 jaar Universiteit Gent  

Zondag 18 maart 2018 
 

Op 9 oktober 1817 werd de alma mater plechtig geopend door kroonprins Willem van Oranje. 

Sindsdien is de Gentse Universiteit uitgegroeid tot één van de belangrijkste universiteiten van ons 

land en is zij onlosmakelijk verbonden met de stad Gent.  

In het kader van het 200-jarig bestaan van Ugent maken we op 18 maart een geleide wandeling door 

Gent met als thema het ontstaan en de groei van de universiteit Gent. Aan de hand van allerlei nog 

bestaande sporen binnen de stad, volgen we de universiteit van bij haar ontstaan in 1817 tot 2017.  

We doen de verplaatsing met de wagen en spreken af om 13u30 op het dorp. De kostprijs bedraagt 

15 € (gids, koffie, bijdrage vervoer) 

Wie mee wil, dient in te schrijven bij Frank en Els De Saedeleer – Van Cauter en schrijft nadien het 

passende bedrag over op rekeningnummer BE48434416850127. 

 

Arte Amanti 

Zaterdag 24 maart om 20.00 uur 
 
Het concert van Arte Amanti is ieder jaar weer een cultureel hoogtepunt in ons programma, waarbij 

internationale artiesten, die normaal enkel te horen zijn in de grote concertzalen, ook eens bij ons te 

gast zijn in het intieme kader van onze dorpskerk. 

Dit jaar krijgen we een duo op viool en piano : Thomas Reif (viool) en Annika Treutler (piano) 

nemen u mee op een reis door de muziekgeschiedenis met werken van Beethoven, Schubert en 

Brahms. Het wordt dus een ‘klassiek’ concert met heel toegankelijke muziek, geschikt voor een breed 

publiek.   

Jong talent Niobe Van Sighem bijt de spits af op de piano. Je kan haar alvast eens aan het werk zien 

in deze youtube-video.  

Het concert heeft plaats in de Sint Amanduskerk op het Dorp van Denderleeuw. De inkom bedraagt 

10 EUR voor volwassenen of 25 EUR voor een gezinskaart (ouders en kinderen onder 18 jaar). 

Kaarten kunnen gereserveerd worden bij de bestuursleden van het Davidsfonds, op telefoonnummer 

053/66.10.43 of via email (info@davidsfondsdenderleeuw.be)  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Onze leesgroep komt samen in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek op vrijdag 9 

maart om 20 uur. Het boek dat besproken wordt ( ‘De droom van de Ier’ van Mario Vargas Llosa) 

kan je nog ophalen in de bibliotheek van Denderleeuw.  

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Denderleeuw 
Jaargang 106 

Februari 2018 
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