SEPTEMBER 2016
ZAT. 24 Startviering Schriekse verenigingen + parochiereceptie
ZON. 25

FEBRUARI
DON. 2
Lichtmisviering + lichtjeswandeling

Parochiekerk Schriek om 19 u.

kerk Schriek om 19 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.

Davidsfonds Opendeur

Parochiecentrum Schriek van 14 u. tot 19 u.
Jaarlijkse Davidsfonds Opendeur met voorstelling boeken- en CD-pakket met mogelijkheid tot vernieuwing lidmaatschap.
Tentoonstelling van koffietekeningen door kunstenaar Bart Hendrickx.

VRIJ. 3

Operette Vlaams Muziek Theater: “De lustige boer”

VRIJ. 17

Jos Boiy: “Met de fiets door Nieuw-Zeeland”
Parochiecentrum Schriek om 20 u.
Op een ludieke manier, geïllustreerd met foto’s, beleven we de fietstocht van Auckland tot Christchurch die Jos en zijn echtgenote
Greta Wouters doorheen dit verloren natuurparadijs maakten.

ZON. 26

Krokuswandeling te Wezemaal

.

OKTOBER
VRIJ. 14 Arnout Hauben “Ten Oorlog”

Parochiecentrum Schriek om 20 u.
Arnout verzamelde verrassende en ontroerende verhalen van vroeger en nu langs de Europese frontlinie van WO1. Hij vertelt ook over
de levensomstandigheden van de soldaten, verpleegsters, priesters en fotografen tijdens deze Groote Oorlog.

ZAT. 22

Dagje-uit voor Kids
Met de jongsten onder ons trekken we voor een dag op avontuur naar attractiepark “Phantasialand”.

ZON. 23

ZON. 30

Herfstwandeling te Heist-op-den-Berg

vertrek: café “den Hosp”, Heist-op-den-Berg om 14 u.
Je hebt de keuze uit 2 afstanden: 6 km en 10 km. In de herfst verandert de natuur in een bont kleurenspel. Ideaal dus om de streek
rondom de Heistse berg, het Hof van Riemen, Pinzieleke en de Averegten te verkennen tijdens een zondagse gezonde wandeling.

MAART

Utopia Leuven

VRIJ. 10

brasserie “Domus” Leuven om 09.30 u.
Tijdens deze daguitstap ontdekken we ’s ochtends het Leuven uit de tijd van Thomas More via een geleide wandeling. In de namiddag
brengen we een bezoek aan de schatkamer van de Sint-Pieterskerk en aan de expo “Op zoek naar Utopia” in het M – Museum.

CC Zwaneberg Heist-op-den-Berg om 20 u.
De gekende en volkse operette “De Lustige Boer” van Leo Fall zal je ontroeren met een fris en spetterend spektakel met gekende en
pittige nummers.

vertrek: Marktplein Wezemaal om 14 u.
We gaan tijdens deze wandeling de verrassend mooie streek van Wezemaal en het Hageland verkennen en na de wandeling proeven
en genieten van de volle moutsmaak van een Broeder Jacob.

notaris Erika Isenborghs: “Erfenisrechten”

DIN. 21

Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘Muziek’

Parochiecentrum Schriek, zat. van 15 u. tot 21 u., zon. van 10 u. tot 20 u.
Jaarlijkse tweedaagse boekenbeurs met medewerking van “De Zondvloed”, ‘Muurkranten’ en ‘Bond Zonder Naam’.

ZON. 26

Vastenwandeling te Schriek

DON. 10

Familiefeest

ZAT. 12

Herdenkingsviering voor overleden Davidsfondsleden

APRIL
MAA. 3 - VRIJ. 7 Stadsbezoek Krakau

VRIJ. 25

Marleen Merckx en Annemarie Picard: “Vriendinnen”

ZON. 27

Verrassingswandeling te Booischot

NOVEMBER
ZAT. 5 - ZON. 6 Boeken- en wenskaartenbeurs

Parochiecentrum Schriek om 19.30 u.
Jaarlijks feest voor onze Davidsfondsleden + sympathisanten waar we in een gezellige sfeer culinair verwend worden.

vertrek: kerk Booischot om 14 u.
Zet je stapschoenen al maar klaar voor een wandeling vol verrassingen in de omgeving van Booischot.

DECEMBER
VRIJ. 2 Werner Callebaut: “Bier en chocolade”

Parochiecentrum Schriek om 20 u.
Bier en chocolade zijn het intieme genot en een geslaagd huwelijk. Tijdens deze proeverij staan 6 krakers van bieren op de kaart die
per duo de ultieme praline proberen te verleiden.

ZON. 11

Concert “Sinfonia Heist en het Elewijts Bachkoor vieren Kerst”

MAA. 26

Kerstwandeling + U zijt wellekome

kerk Heist-Goor om 15 u.
Dit concert wordt je gebracht door sopraan Joke Cromheecke en het Elewijts Bachkoor, orkestraal ondersteund door het ”Diamond
Chamber Orchestra” onder leiding van haar dirigent André Walschaerts.
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.
Deelname is gratis, maar met uw vrije bijdrage steun je het project Gamrupa in Gambia.

JANUARI 2017
ZAT. 7
Winterwende

kerkplein Schriek vanaf 19.45 u.
Na onze succesvolle editie van vorig jaar heten wij je terug welkom op onze kerstboomverbranding. Warme en verwarmende dranken
zijn voorzien net als lekkere versnaperingen (spek, haring, hotdog) en livemuziek met Betty en de Benny’s.

VRIJ. 20

Steven Goegebeur: “De geknipte man”

ZON. 22

Winterwandeling te Sint-Adriaan

Parochiecentrum Schriek om 20 u.
Een staaltje stand-up comedy van de bovenste plank met een razend tempo en boordevol verknipte situaties. Hou je vast voor meer
dan anderhalf uur schaterlachen, schuddebuiken en onverwachte wendingen.
vertrek: kerk Haacht St.-Adriaan om 14 u.
Wandelend doorheen weiden, bossen en langs rustige wegen verkennen we de fauna en flora van de Dijlestreek.

VRIJ. 27 - ZON. 29

Gastronomisch Wandelweekend

Dit jaar gaan we even onthaasten aan de Belgische kust en genieten van de culinaire genoegens in hotel Royal Astrid te Oostende.

om 20 u.

vertrek: Parochiecentrum Schriek om 14 u.
Na de vastenvoettocht nuttigen we een sobere maaltijd in het parochiecentrum ten voordele van Broederlijk Delen.

Krakau was van 1038 tot 1609 de oude koninklijke hoofdstad van Polen. We bezoeken niet alleen de indrukwekkende culturele en
architecturale rijkdom van deze stad maar ook Auschwitz en de zoutmijnen van Wieliczka in de omgeving.

kerk Schriek om 19 u.

Parochiecentrum Schriek om 20 u.
“Vriendinnen” gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren tot
op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd voorbij zijn. Dit toneelstuk heeft het over vriendschap die generaties overwint.

Parochiecentrum Schriek om 20 u.

Infoavond over testament, erfenisrechten en successierechten.

WOE. 12

Bedrijfsbezoeken VRT en JAVA koffie

ZON. 23

Lentewandeling in het Hallerbos

DON. 27

Stefaan Verschoren: “De economische ontwikkeling
van België en daarbuiten”

vertrek: kerkplein Schriek om 8.30 u.
Professionele VRT-gidsen schetsen een duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio, tv en online in ons dagelijks leven spelen. Zij
leggen uit hoe de programma’s tot stand komen en nemen je mee achter de schermen van regiekamers en studio’s.
Bij Java brengen we een bezoek aan de koffiebranderij en het koffielabo. Dit bezoek wordt afgerond met koffie en zoetigheden.
vertrek: kerkplein Schriek om 13 u.
In de lente, wanneer duizenden boshyacinten als een dik tapijt de bodem bedekken, is een wandeling in het Hallerbos een unieke
belevenis.
Parochiecentrum Schriek om 20 u.

Een uiteenzetting over de recente economische ontwikkelingen in de wereld aan de hand van overzichtelijke grafieken en
fotomateriaal, niet alleen van Belgische en West-Europese, maar ook van bedrijven uit China en India.

MEI
VRIJ. 19

Bezoek Heists Kamertoneel: “Meneer is op jacht”

ZON. 28

Dagje-uit te Doornik

HKT, Kattestraat 1, Heist-op-den-Berg om 20.30 u.
Deze “deurenkomedie” speelt zich af in een rendez-vous huis, de plaats waar iedereen elkaar ontmoet, maar niet wil ontmoeten. Veel
deurengeloop en verkeerde broeken later wordt alles in der minne geregeld.
Deze monumentenstad is vooral bekend door zijn romaanse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, zijn 13de-eeuwse brug over de Schelde,
het oudste belfort van België en zijn lakenhal.

JUNI
ZAT. 3 JUNI tot ZON. 17 SEP.
Zomerzoektocht Davidsfonds
Tijdens de zomer kan je deelnemen aan de nationale gezinszoektocht van het Davidsfonds. Je zal een verrassend stukje Vlaanderen
ontdekken in Lier en omgeving via een ontspannend auto-, fiets- en wandelparcours waarop vragen moeten opgelost worden.

ZON. 18

Ochtendwandeling

vertrek: Parochiecentrum 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.

