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Beste Davidsfondsleden, vrienden, 

 

Komend weekend starten we ons werkjaar met een grootse activiteit. De weergoden lijken ons alvast gunstig 

gezind, we hebben een mooie locatie in openlucht, een schitterend muzikaal programma en zorgen voor een 

lekker drankje. 

We maken er dan ook een gezellige (late) namiddag van. Daarbij rekenen we natuurlijk op een talrijke 

opkomst van onze leden en sympathisanten ! 

 

Zaterdag 18 september  

in het Leonardo-college, Middenstraat 10 te Denderleeuw 
 

• Van 14 tot 17 uur kunnen jullie in de feestzaal de boeken inkijken  

waaruit je kan kiezen voor de hernieuwing van jullie lidmaatschap. 

• Om 17 uur volgt het optreden van Eva De Roovere. 

• Om 18 uur zorgt het Kleinkunstcollectief voor de ambiance  

met een selecte keuze van Nederlandstalige hits 

 

 

We kunnen jullie ook al onze activiteiten aankondigen voor de komende maand.   

 

Zondag 24 oktober 

Bezoek wijndomein Pres De Gand 

De Belgische wijnen zitten in de lift. Of de klimaatverandering daar 

voor iets tussen zit, zou zomaar kunnen. Tientallen wijnbouwers 

geven het beste van zichzelf en leveren wijnen af die gerust mogen 

concurreren met wijnen uit het buitenland. 

In Borsbeke, op 13 km van Denderleeuw, ligt het wijndomein Pres 

De Gand, met een wijngaard van 5 ha, een productiefaciliteit voor 

de vinificatie, een ontvangstruimte en een winkel. 

Wijnbouwer Rudy De Vos legde er een wijngaard die intussen bijna 20.000 druivenstokken telt. De druiven 

die hij teelt zijn Chardonnay – Auxerrois (witte wijn) – Cabernet Dorsa en Pinot Noir (rode wijn) – schuimwijn 

(Chardonnay – Pinot Noir en Pinot Meunier) en Rosé wijn (Cabernet Dorsa). 
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Vrijdag 22 oktober 
Leesgroep 

Wie er nog wil bijzijn op de volgende bijeenkomst van de leesgroep zal een tandje moeten bijsteken. Op het 

programma staat het lijvige boek van de bekende Catalaanse auteur Jaume Cabré. 

‘De bekentenis van Adria’ 

De antiekwinkel van Adria’s vader in Barcelona is een ware schatkamer, maar 

de fascinatie van de jonge Adrià gaat met name uit naar een waardevolle 

viool uit de achttiende eeuw met een betoverende klank, de eerste uit de 

handen van de beroemde vioolbouwer Lorenzo Storioni uit Cremona. Stiekem 

ruilt Adrià hem op een dag om met zijn eigen viool om het instrument trots 

aan zijn beste vriend Bernat te laten zien. Wanneer hij de Storioni terug wil 

leggen zijn zowel zijn eigen viool als zijn vader verdwenen. De 

antiekhandelaar blijkt in koelen bloede te zijn vermoord. 

Vele jaren later Adrià is inmiddels geleerde en verzamelaar tracht hij het 

raadsel van de herkomst van de Storioni op te lossen en zo achter de ware 

grond te komen voor de moord op zijn vader. Wat hij echter niet kan weten is 

dat de geschiedenis van de viool een verleden in zich bergt van familie-

geheimen en moordgevallen, van haat en intrige, en van liefde en verraad. 

 

De schaduw van deze gebeurtenissen reikt over vele eeuwen Europese geschiedenis heen tot aan Adrià s 

heden en dreigt hem alles af te nemen ook zijn grote liefde Sara. 

‘Cabré weet de geschiedenis van Adria, de viool en zijn verleden meer dan 670 pagina’s op spanning te 

houden. Net als de viool heeft ook deze roman een geheel eigen klank: een klank van grootste ernst en 

enorme elegantie’   (Neue Zürcher Zeitung) 

De bijeenkomst gaat eindelijk opnieuw door in de leeszaal van de bib in Denderleeuw op 22 oktober 2021 

om 20 uur. 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

Op zondagnamiddag 24 oktober 2021 brengen we een exclusief bezoek aan het domein. We krijgen er 

een rondleiding en een degustatie van zijn wijnen : schuimwijn, 2 witte wijnen en 2 rode wijnen.  

Het bezoek start om 14.00 uur en duurt ongeveer maximum drie uur.  

We maken de verplaatsing met eigen wagens. Voor wie geen vervoer heeft, proberen wij een oplossing 

te vinden. Het domein is gelegen in de Kampenstraat 42A, 9552 Borsbeke (Herzele). 

 

Inschrijven voor dit bezoek kan telefonisch via 053 66 10 43 of  via een e-mail aan 

info@davidsfondsdenderleeuw.be.  De prijs voor deelname bedraagt 16€ per persoon en dient vooraf 

betaald te worden op rekening BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. 
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