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Beste Davidsfondsleden, vrienden, 

We kunnen jullie alweer enkele mooie activiteiten aanbieden.  

.  Zondag 31 oktober 

Arte Amanti – piano en cello 

Het kamermuziekfestival Arte Amanti brengt opnieuw een affiche met uitzonderlijke en, voor deze editie, 

nationale talenten. 

Jong talent Tom Van Impe speelt een thuismatch. Op 5-jarige 

leeftijd begon deze Denderleeuwenaar piano te spelen. Hij kreeg 

zijn opleiding aan de Academie voor Podiumkunsten te Aalst en 

volgde diverse masterclasses. Sinds dit jaar volgt hij les bij 

Liebrecht Vanbeckevoort aan LUCA School of Arts te Leuven. Vorig 

jaar kreeg hij het topkunstenstatuut toegewezen. 

Tom  speelt de Suite Bergamesque van Debussy.  

Daarnaast staan David Poskin en zijn cello volop in de schijnwerpers. Hij werd op 14-jarige leeftijd 

toegelaten als jong talent op het Conservatoire de Bruxelles. David werd meermaals laureaat op diverse 

internationale wedstrijden. Ook als solist heeft David Poskin heel wat ervaring. Hij werkte reeds samen met 

grote artiesten zoals Lily en Sasha Maisky, Alissa Margulis, Ofer Canetti, Luc Devos en tal van anderen 

Barbara Baltussen groeide op in een muzikale familie en begon op zevenjarige leeftijd piano te spelen 

aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Sint-Niklaas in de klas van Johan Lybeert. Hierna 

vervolgde ze haar studies aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen, in de klas van Levente 

Kende en Heidi Henderickx, waar zij haar diploma “meester in muziek” behaalde in juni 2006. Ze studeerde 

tevens aan het conservatorium van Amsterdam in de klas van Dhr. Jan Wijn. Ze is laureate van verschillende 

wedstrijden, waaronder Jong Tenuto, Cantabile, Axion Classics, E. Durletwedstrijd, … 

Zij spelen werken van Antonin Dvorak (Silent Woods &  Lass Mich Allein), Gabriel Fauré (Elegie Op.24), 

Robert Schumann (Adagio en Allegro  Op.70), P.I. Tschaikowsky (Nocturne Op.19 nr 4 & Adagio cantabile Op 

11), Felix Mendelssohn (Lieder ohne worte Op.109) en Popper (Hungarian Rhapsody Op. 68) 

 

Het concert heeft plaats op zondag 31 oktober, om 20 uur, in de Sint-Pietersbandenkerk van Welle.  

De prijs bedraagt 12 EUR voor leden van het Davidsfonds. Je kan kaarten bestellen via e-mail 

(info@davidsfondsdenderleeuw.be). Je kan betalen via overschrijving op rek.nr BE48 4344 1685 0127 van 

Davidsfonds Denderleeuw.  

Na het concert ben je welkom in het parochiecentrum van de Sint-Pietersbanden kerk om bij een drankje 

even na te praten met de muzikanten. 

Opgelet! Op zondag 31 oktober zijn er in Welle nog andere activiteiten, waardoor de parkeermogelijkheden in het 

centrum beperkt zullen zijn. Kom dus tijdig ! 
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Lezing “Leopold II”  

door Johan Op de Beeck 
dinsdag 16 november om 20 uur 

 

Na de succesvolle lezingentournees over ’Napoleon’ en ‘De Zonnekoning', 

start Johan Op de Beeck dit jaar met een nieuwe lezingreeks. 

Het thema is deze keer zeer actueel en indringend:   

LEOPOLD II. HET HELE VERHAAL. 

Met zijn bekende gedrevenheid zal hij het nooit helemaal vertelde en 

beklijvende verhaal van LEOPOLD II brengen.  

  

Was Leopold II (1835 - 1909) een grote koning of een massamoordenaar? De vorst regeerde vanaf 1865 tot 

aan zijn dood in 1909 over België en was gedurende 23 jaar de soeverein van Congo-Vrijstaat. Johan Op de 

Beeck onderzoekt zijn echte verantwoordelijkheid daar. 

Leopolds leven omvatte echter veel meer dan het koloniale verleden van België. De koning vocht voor de 

defensie en de economische onafhankelijkheid van zijn prille natie. In zijn omgang met staatshoofden en 

media getuigde hij van sterk staatsmanschap, zoniet van doortrapte sluwheid. Hij regeerde over België in een 

van de woeligste periodes van zijn bestaan. Controversieel is ook zijn privéleven, vol koppigheid, avontuur, 

bizar gedrag en overspel. 

  

Deze lezing duurt 1u30 en wordt geïllustreerd met talrijke prenten, tijdsdocumenten en kaarten.   

 

De lezing heeft plaats in zaal  DE VREDE op het dorpsplein  te Denderleeuw. De inkom bedraagt 8 EUR voor 

volwassenen en 4 EUR voor studenten, een drankje inclusief.  

 

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

 
Je kan ook nog inschrijven voor volgende activiteit. 

 

Bezoek wijndomein Pres De Gand 

Zondag 24 oktober om 14 uur 

 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.  
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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. 

 

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

 

En we hebben ook een nieuwe datum geprikt voor het bezoek aan Utopia in Aalst, dat we al enkele malen 

dienden uit te stellen.  

Bezoek Utopia 
Zaterdag 19 februari om 14.00 uur 

Onder begeleiding van een gids ontdekken we deze architecturale parel, 

waar vroeger pestlijders werden verzorgd door de Zwarte Zusters en rond 

1880 een pupillenschool werd gevestigd.  

Dit alles en nog veel meer horen we tijdens onze rondleiding die ongeveer 2 uur duurt. We sluiten af met 

een drankje in het gezellige Utopia-café.  

De prijs bedraagt 6 EUR per persoon, een drankje inbegrepen.   

We sturen nog een apart berichtje naar diegenen die al ingeschreven waren en betaald hebben.  Mocht je 

verhinderd zijn, dan betalen we uiteraard de betaalde som terug.  

Wil je nu inschrijven ?  Dat kan nog, zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. Stuur een e-mail naar 

info@davidsfondsdenderleeuw.be. 

 

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

 

En noteer zeker al volgende datum in jullie agenda 

 

Kaas- en wijnbrunch 
Zondag 28 november om 12 uur 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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