SEPTEMBER 2017
ZON. 24 Davidsfonds Opendeur

FEBRUARI
VRIJ. 2
Lichtmisviering + lichtjeswandeling

Parochiecentrum Schriek van 14.00 tot 19.00 u.
Jaarlijkse Davidsfonds Opendeur met voorstelling boeken- en CD-pakket met mogelijkheid tot vernieuwing lidmaatschap.
Tentoonstelling van beelden in Italiaans marmer door beeldhouwer Willy Roothooft.

ZAT. 30

Startviering Schriekse verenigingen + parochiereceptie

Parochiekerk 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 met lekkere pannenkoeken.

Parochiekerk Schriek om 19.00 u.

VRIJ. 9

Operette Vlaams Muziek Theater: “De Vogelhandelaar”

VRIJ. 23

Reisdocumentaire “Spitsbergen”

.

OKTOBER
VRIJ. 13 Radio Gaga

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Reeds 2 seizoenen trokken Joris Hessels en Dominique Van Malder met hun zelfgebouwde mobiele radiostudio naar verschillende
locaties in België om er bijzondere radio te maken. Deze keer vertellen zij hun verhaal niet op Canvas maar ‘live’ bij ons.

ZAT. 14

Dagje-uit voor Kids
Met de jongsten onder ons trekken we voor een dag op avontuur naar ‘De Efteling’. Kom mee met ons de nieuwste attracties
ontdekken.

ZON. 22

Herfstwandeling te Merksplas, Wortel
Vanuit Schriek rijden we met de bus voor onze eerste wandeling van het nieuwe seizoen naar Wortel, Merksplas. U zeker bekend van
de landloperskolonie.

VRIJ. 27

ZON. 25

NOVEMBER
ZAT. 4 - ZON. 5

Vastenwandeling Peulis

MAART
VRIJ. 9
Overleven met de dood: de ‘vergeten’ genocide

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
VRT journalist Peter Verlinden en partner Marie Bamutese getuigen over de moordende jacht op de Rwandese vluchtelingen in
Congo/Zaïre, de ‘vergeten’ genocide.

DIN. 20

Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘Religie’

ZON. 25

Lentewandeling te Grobbendonk

APRIL
WOE. 4

Bedrijfsbezoeken

Boeken- en wenskaartenbeurs

Parochiecentrum Schriek van 14.00 tot 21.00 u.
Parochiecentrum Schriek van 10.00 tot 20.00 u.
Jaarlijkse tweedaagse boekenbeurs met medewerking van ‘De Zondvloed”, ‘Muurkranten’ en ‘Bond Zonder Naam’.

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Scheep mee in voor een indrukwekkende videomontage en verhalen over Spitsbergen, het grootste eiland van de Svalbart-archipel
dat hoog boven de poolcirkel ligt, op slechts een duizendtal kilometer van de geografische noordpool.
Na de vastenvoettocht die gaat vanuit Peulis naar Schriek, nuttigen we een sobere maaltijd in het parochiecentrum ten voordele van
Broederlijk Delen. Naar Peulis rijden we gezamenlijk via de lijnbus.

Gamrupa

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
In 2016 trokken Sofie en Nadia Geeraerts binnen het kader van het Europese Gamrupa – Teach the Teacher – project naar Gambia.
Hun ervaringen, belevenissen en anekdotes komen ze met ons delen.

CC Zwaneberg H-o-d-B om 20.00 u.
We gaan genieten van deze populaire operette van Carl Zeller in CC Zwaneberg te Heist-op-den-Berg. Het verhaal speelt zich af begin
18de eeuw in Rhein-Pfalz en brengt het relaas van een flirtende keurvorst en een vogelhandelaar.

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Genade, genade! Inquisitie en ketterijbestrijding in de Lage Landen (1520-1530). Tijdens deze lezing maakt Gert Gielis (historicus en
aspirant FWO Vlaanderen) een sprong in het verleden en geeft tekst en uitleg over de verspreiding van de Reformatie in de Lage
Landen.

VRIJ. 10

Familiefeest

ZAT. 11

Herdenkingsviering voor overleden Davidsfondsleden

VRIJ. 17

Ruben van Gucht ‘Sportman’

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Sporza journalist Ruben Van Gucht vertelt kleine en grote anekdotes die de voorbije jaren aan zijn neus zijn gepasseerd, ondersteund
door zijn twee vaste muzikale compagnons: Mathieu & Guillaume.

ZON. 15

Brunch

ZON. 26

Wandeling te Rijmenam

ZON. 22

Wandeling te Houwaart

DECEMBER
VRIJ. 8
Champagneproefavond

ZON. 29

Babbelconcert door Marc Erkens.

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

In de voormiddag bezoeken we het fabriek van Lutosa, u zeker en vast gekend van ‘Schatjes van patatjes’. Een frietje zal hier zeker
en vast genuttigd worden. Na de middag spoelen we de patatjes door in Brouwerij Dubuisson waar een rondleiding met degustatie op
het programma staat.

Parochiekerk Schriek om 19.00 u.

Parochiecentrum Schriek om 09.30 u.
Kom mee genieten van een lekker ontbijt en lunch met familie, vrienden en buren, omkaderd met sfeervolle ontspanning

Parochiekerk Schriek om 10.00 u.
Marc Erkens vertelt over klassieke muziek en speelt ze ook op piano. Hij doet dat met evenveel historische achtergrond als
humoristische ondertoon. Voor groot en klein wordt klassieke muziek op zo’n manier ineens boeiend omdat ze tot leven komt.

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Champagneambassadeur Peter Doomen neemt ons mee op tocht naar de streek van de champagne door ons te laten proeven van
verschillende champagnes. Schrijf je tijdig in voor deze proefavond.

MEI

ZON. 17

Concert “Kerst-op-‘t Goor”

VRIJ. 18

Bezoek Heists Kamertoneel: “Vrouwenstaking.”

DIN. 26

Kerstwandeling

ZON. 27

Dagje-uit te Genk

Sint-Alfonsuskerk, Heist-Goor om 15.00 u.
Kerstconcert gebracht door sopraan Joke Cromheecke en het Vocaal Ensemble, orkestraal ondersteund door het Diamond Chamber
Orchestra onder leiding van André Walschaerts.
We vertrekken om 14.00 u. aan onze kerststal voor een kerstwandeling door Schriek. Na onze wandeling wordt elke wandelaar uitgenodigd voor een hapje in het parochiecentrum.

JANUARI 2018
ZAT. 6
Winterwende

Kerkplein Schriek vanaf 19.45 u.
Kerstbomen die zorgen voor een groots vuur, warme en verwarmende dranken net als lekkere versnaperingen en sfeermuziek . Alle
nodige ingrediënten om opnieuw te zorgen voor een onvergetelijke kerstboomverbranding.

VRIJ. 19

Kleinkunst: Kris De Bruyne

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Uit 280 songs pikt Kris De Bruyne zijn mooiste liefdesliedjes op, wat een schat van verrassende, rijke en gekende songs oplevert.
Gebracht door 3 spitsbroeders, Kris De Bruyne, Gijs Hollebosch en Yves Meersschaert.

VRIJ. 26 - ZON. 28

Gastronomisch Wandelweekend

Kom samen met ons mee genieten van de geuren van de natuur, de frisheid en de rust van de Ardennen die we ongetwijfeld vinden
op onze bestemming, Ol Fosse d’Outh te Houffalize.

HKT, Kattestraat 1 Heist-op-den-Berg om 20.30 u.
Een klassieke Griekse komdie “Lysistrata” van Aristophanes, in een wervelend nieuw jasje. Een oeroud pikant blijspel met een
knipoog naar de 21ste eeuw waarin kolder de toeschouwers wil laten gniffelen, lachen en schateren.
Wie Genk zegt denkt automatisch aan C-Mine, Kattevennen, Bokrijk, … en nog zoveel meer. We gaan enkele pareltjes ontdekken in
deze stad die meer dan de moeite waard zijn waarbij een aanbod wordt aangeboden naar ieders smaak!

JUNI
ZON. 17 Ochtendwandeling

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.

ZAT. 2 JUNI tot ZON. 16 SEP.

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

