JAARPROGRAMMA DAVIDSFONDS SCHRIEK

SEPTEMBER 2015
ZAT. 26
Startviering Schriekse verenigingen + parochiereceptie
ZON.

27

Parochiekerk te Schriek om 19.00 u.

Davidsfonds Opendeur

Parochiecentrum te Schriek van 14.00 tot 19.00 u.
Jaarlijkse Davidsfonds Opendeur met voorstelling boeken- en CD-pakket met mogelijkheid tot vernieuwing lidmaatschap.
Tentoonstelling en demonstratie van eieren schilderen door Germaine Van de Mosselaer.
.

OKTOBER
VRIJ. 9
De wereld rond met Nicole en Ingrid – deel 3

Parochiecentrum te Schriek om 20.00 u.
Dwars door Siberië in -55 °C, een tocht op leven en dood! Kom mee ontdekken hoe Nicole en Ingrid dit hebben overleefd.

ZON.

11

Bezoek Bergen, culturele hoofdstad
In 2015 is Bergen de Culturele Hoofdstad van Europa wat tot nu toe een culturele aardbeving is. Onder leiding van
Nederlandstalige gidsen bezoeken we het historisch centrum van deze stad, het huis Van Gogh en de site Grand Hornu.

17

ZAT.

Dagje-uit voor Kids
Met de jongsten onder ons trekken we voor een dag op avontuur naar attractiepark “Toverland” in Nederland, speciaal
omgetoverd in een heuse halloween-sfeer.

ZON.

25

Wandeling te Heultje

Zet je stapschoenen al maar klaar. Voor onze eerste wandeling van het nieuwe seizoen trekken we naar Heultje.

NOVEMBER
ZAT. 7
Boeken- en wenskaartenbeurs

Parochiecentrum te Schriek van 15.00 tot 21.00 u.
Jaarlijkse tweedaagse boekenbeurs met medewerking van ‘De Zondvloed”, ‘Muurkranten’ en ‘Bond Zonder Naam’.

ZAT.

7

Herdenkingsviering voor overleden Davidsfondsleden Parochiekerk te Schriek om 19.00 u.

ZON.

8

Boeken- en wenskaartenbeurs

10

Familiefeest

22

Herfstwandeling in het Meerdalbos

DIN.

ZON.

Parochiecentrum te Schriek van 10.00 tot 20.00 u.
Dag 2 van onze boekenbeurs met medewerking van ‘De Zondvloed”, ‘Muurkranten’ en ‘Bond Zonder Naam’.
Parochiecentrum te Schriek om 19.00 u.
Jaarlijks feest voor onze Davidsfondsleden + sympathisanten waar we in een gezellige sfeer culinair verwend worden.
In de herfst verandert het Meerdalbos in een bont kleurenspel. Ideaal dus om dit natuurgebied te verkennen tijdens een
zondagse gezonde boswandeling.

VRIJ.

27

Wijnproefavond: ‘Portugese wijnen’

Parochiecentrum te Schriek om 20.00 u.

Samen met Hubert Briers verdiepen we ons in een selectie van Portugese wijnen.

DECEMBER
VRIJ. 4
Stand-Up comedy avond

Parochiecentrum te Schriek om 20.00 u.
Een avondvullende comedy avond met: Kamal, Dries Heyneman, Piet De Praitere en David Galle.

VRIJ.

18

Concert “Imagine”

ZAT.

26

Kerstwandeling + U zijt wellekome

Jezuïetenkerk, Gasthuisvest 50 te Lier om 20.15 u.
Kerstconcert door ‘Het Vlaams Radio Koor’ met een select repertoire, geïnspireerd door een droom van vrede, van
verschillende Europese componisten.
Na onze wandeling, die start om 14.00 u. aan onze Davidsfonds-kerststal, komen we om 16.00 u. bij mekaar in onze
parochiekerk voor een samenzang van traditionele kerstliederen o.l.v. Heidi De Nef, Koen de Bels, het St.-Ceciliakoor en het
kerkkoor van Hagelstein.
.

JANUARI 2016
ZAT.

9

Winterwende

VRIJ.

22

Kleinkunst: Willem Vermandere

ZON.

24

Witloofwandeling te Schriek

Kerkplein te Schriek vanaf 19.45 u.
Na onze succesvolle editie van vorig jaar heten wij jullie terug welkom op onze kerstboomverbranding. Warme en
verwarmende dranken zijn voorzien net als lekkere versnaperingen (spek,haring,hotdog) en live-muziek met Betty en de
Benny’s.
Parochiecentrum te Schriek om 20.00 u.
Reeds in 2004 speelde Willem Vermandere een eerste keer op ons podium voor een bomvolle zaal. Reden te meer om, na
meer dan 10 jaar, dit nog een keer over te doen.
We sluiten ons aan bij een uitgestippelde winterse wandeltocht van WSV Neteland en de Landelijke Gilde van Schriek.
Doorheen weiden, parken, bossen en langs rustige wegen stappen we van Schriek richting Beerzel.

VRIJ.

29 - ZON. 31 Gastronomisch Wandelweekend
We steken onze landgrens over en strijken neer in het Duitse Monschau waar we verblijven in hotel Carat, een 4-sterren
wellness hotel.

FEBRUARI
DIN. 2
Lichtmisviering + lichtjeswandeling

Parochiekerk te Schriek om 19.00 u.
Tijdens een korte bezinning worden onze lichtjes gezegend om nadien met de aanwezige lichtjes een wandeling door Schriek
te maken. Traditioneel sluiten we de wandeling af in het parochiecentrum voor lekkere pannenkoeken.

VRIJ.

5

Operette Vlaams Muziek Theater: “Victoria en haar Huzaar”
CC Zwaneberg te H-o-d-B om 20.00 u.
We gaan genieten van deze populaire operette van Paul Abraham.

VRIJ.

19

“Een Henro in Japan” Shikoku 88 tempeltocht
Parochiecentrum te Schriek om 20.00 u.
Guy Ariën stapte de 88 tempeltocht op Shikoku in Japan. Geïllustreerd met foto’s en video’s komt hij ons vertellen over deze
eeuwenoude ca. 1100 km lange pelgrimstocht.

ZON.

28

Vastenwandeling te Schriek
Na de vastenvoettocht nuttigen we een sobere maaltijd in het parochiecentrum ten voordele van Broederlijk Delen.

MAART
ZON. 6
VRIJ.

11

Proclamatie Junior Journalist-wedstrijd

Parochiecentrum te Schriek om 10.00 u.
Samen met jeugdauteur Guy Didelez maken we de Schriekse/Grootlose winaar bekend van de jaarlijkse junior journalistwedstrijd met als thema “Verschillend en toch gelijk”.

Wim De Vilder: “Achter de schermen van het journaal"Parochiecentrum te Schriek om 20.00 u.
VRT nieuwsanker Wim De Vilder neemt ons mee achter de schermen van het journaal en wijdt ons in, in de geheimen van
het maken van het journaal dat wij dagelijks op ons tv-scherm zien.

DIN.

22

Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘Smaak’
Zaal “De Ware Eendracht” te Schriek om 20.00 u.
Tijdens een gin- en tonicproefavond zal The Belgain Gin Store ons het ontstaan en de evolutie van gin uitleggen, welke
soorten en stijlen gin er zijn, enz… De nadruk ligt op het degusteren van de betere gins en hun bijhorende tonic.

ZON.

27

Wandeling te Berg
Berg en omgeving is een bij uitstek agrarisch en bebost gebied waar het langs de vele trage wegen aangenaam wandelen is.

APRIL
ZON. 3
WOE.

6

Brunch

Parochiecentrum te Schriek om 09.30 u.
Kom mee genieten van een lekker ontbijt en lunch met familie, vrienden en buren, omkaderd met sfeervolle ontspanning ons
gebracht door Borsalino met “Vruuger in ’t schipperskwartier”.

Bedrijfsbezoeken
In de voormiddag bezoeken we het Tropisch Instituut voor Geneeskunde te Antwerpen. In de namiddag gaan we het Visitors
Center van Coca Cola in Wilrijk bezoeken.

VRIJ.

22

Nekka Nacht 2016: “Toon Hermans – 100”

ZON.

24

Wandeling te Vlierbeek

Lotto-Arena te Antwerpen om 20.30 u.
Jaarlijks hoogfeest van het Nederlandstalige lied in de Lotto-Arena te Antwerpen. Hommage aan Toon Hermans die 100 jaar
geleden geboren werd.

Vlierbeek is een parochie van de federatie Kessel-lo Noord bekend van zijn Abdij, de taverne “In den Rozenkrans” en de nog
landelijke gebieden rond de abdij die werden uitgebouwd tot het provinciedomein Kessel-lo.

MEI
ZON.

22

Dagje-uit te Chimay
We gaan het historisch belangrijk verleden van Chimay, de stad van het trappistenbier en bijhorende heerlijke kazen,
verkennen en aan natuurontdekking doen in de prachtige omgeving.

VRIJ.

27

Bezoek Heists Kamertoneel: “Instappen a.u.b. HKT, Kattestraat 1 te Heist-op-den-Berg om 20.30 u.
De aankondiging van opeenvolgende vertragingen op de luchthaven zorgt voor een nachtmerrie voor de toeristen, maar voor
ons, toeschouwers, een hilarische belevenis.

JUNI
ZON. 19

Ochtendwandeling

Parochiecentrum te Schriek om 05.30 u.
Bij het krieken van de dag, wandelend genieten van de ontluikende natuur om nadien aan te schuiven aan een versterkend
ontbijt. Een aanrader voor alle vroege vogels.

ZAT. 4 JUNI tot ZON. 18 SEP.

Zomerzoektocht Davidsfonds
Tijdens de zomer kan u deelnemen aan de nationale gezinszoektocht van het Davidsfonds. U zal een verrassend stukje
Vlaanderen ontdekken in Roeselare en Izegem via een ontspannend auto-, fiets- en wandelparcours waarop vragen moeten
opgelost worden.

