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Beste Davidsfondsleden, vrienden, 

 

Met Pasen in het vooruitzicht hebben we voor jullie een mooie 

Paasbezinning 

 

Een bezinning rond het lijdensverhaal van Christus,  

met beelden van de Kruisweg van de Onze-Lieve-Vrouw ter Noodkerk van Huissegem 

en met muziek van J. S. Bach. 

Klik hier om het filmpje te bekijken op Youtube 

 

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

Hierbij nog wat info over onze volgende activiteiten  :  

- De wandeling in Pollare op zondag 18 april : we wandelen in groepjes van 4 ipv 10. Inschrijven kan 

nog tot 17 april. 

- De leesgroep op vrijdag 16 april  gaat opnieuw “virtueel” via Teams. Laat ons weten als je wenst 

deel te nemen, zodat wij je de link kunnen sturen voor de Teams-meeting.  Exemplaren van het boek 

“De Kolibrie” van Sandro Veronesi zijn nog beschikbaar in de bib. 

- Of het concert van Arte Amanti op 29 mei zal kunnen plaats hebben, is nog niet zeker. Maar in 

afwachting kunnen we jullie wel 4 concerten aanbevelen van Arte Amanti, die live zullen gestreamd 

worden op 1, 2 en 3 april.  De concerten kunnen GRATIS gevolgd worden via de website van “De 

Werf gaat DIGITAAL“. Surf naar de website, klik op de aangekondigde datum/uur op de LIVE-knop en 

geniet! Lukt het niet om de concerten live te volgen, geen nood, ze blijven beschikbaar op deze 

website tot 1 mei 2021. 

Het volledige programma, met de links om deel te nemen, vinden jullie onderaan deze uitnodiging.  

- De oplossing van onze scrabble-puzzels kan je vinden op onze website. De fles wijn gaat naar 

Lisette, die als enige een “betere” oplossing vond voor één van de opgaven ! 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

 

Denderleeuw

Jaargang 109 
April 2021  
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Programma van de Live Concerten van Arte Amanti 

 

1 april 20u:  

- Young Talent: Noreen Broekhove - Martijn van Sas, piano quatre mains 

- Recital Ivan Karizna, cello - Dasha Moroz, piano  

       https://www.ccdewerf.be/nl/programma/detail/digitaal-arte-amanti-festival/4389/ 

 

2 april 20u 

- Young Talent  Luna De Mol,violin 

- Recital  Fedor Rudin, violin - Boris Kusnezow, piano 

      https://www.ccdewerf.be/nl/programma/detail/digitaal-arte-amanti-festival/4390/ 

 

3 april 14u 

- Young Talents: Korpus Hoorn Kwartet en Kirsten Gedeshi, piano 

- Recital Emile Souvagie, klarinet - Alexander Declercq, piano 

      https://www.ccdewerf.be/nl/programma/detail/digitaal-arte-amanti-festival/4391/ 

 

3 april 20u 

- Young Talent Justina Maria la Cour, violin - Eve Beroux, piano Debussy sonata  

- Recital Thomas Reif, violin- Annika Treutler, piano 

      https://www.ccdewerf.be/nl/programma/detail/digitaal-arte-amanti-festival/4392/ 
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