SEPTEMBER 2019
ZAT. 29

Startviering Schriekse verenigingen + parochiereceptie

ZON. 30

Davidsfonds Opendeur

FEBRUARI
Parochiekerk Schriek om 19.00 u.

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 schilderijen door kunstenaar Didier De Deken.

VRIJ. 1

Lichtmisviering + lichtjeswandeling

ZON. 3

Operette Vlaams Muziek Theater: “Een nacht in Venetië”

VRIJ. 15

Live van op de moto

ZON. 24

Wandeling te Langdorp

.

OKTOBER
VRIJ. 12

Een wetsdokter vertelt

ZAT. 20

Dagje-uit voor Kids

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Kom langs en ontdek de echte wereld van het politiespeurwerk en forensisch onderzoek, verteld door Dr. Jan Bolt, specialist ter zake.

Met de jongsten onder ons trekken we voor een dag op avontuur naar ‘Plopsaland’. Kom mee met ons de nieuwste attracties
ontdekken.

ZON. 28

Verrassingsherfstwandeling te Laakdal

ZAT. 3

- ZON. 4

ZAT. 10

Familiefeest

ZAT. 17

Herdenkingsviering voor overleden Davidsfondsleden

ZON. 25

Wandeling te Holsbeek

VRIJ. 30

Een jaar met Trump

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

Landlopers

DIN. 19

Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘Meesterschap’

ZON. 24

Vastenwandeling

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Toon Horsten vertelt de boeiende en soms hallucinante geschiedenis van de landloperskolonies Wortel en Merksplas. Het is meteen
het verhaal van hoe België omging met verschoppelingen.

Parochiecentrum Schriek om 14.00 u.
Na de vastenvoettocht, nuttigen we een sobere maaltijd in het parochiecentrum ten voordele van Broederlijk Delen.

WOE. 17

Bedrijfsbezoeken
In de voormiddag bezoeken we de Europese instellingen met het Parlamentarium en de grote vergaderzaal. In de namiddag gaan we
bij een chocolatier op bezoek.

MAA. 22 - VRIJ. 26

Stadsbezoek “Bratislava” en omgeving

In onze reeks “bezoeken aan Europese hoofdsteden” komt ditmaal Bratislava aan de beurt. De Slovaakse hoofdstad is de jongste
hoofdstad van Europa, maar kent een lange bewogen geschiedenis.

ZON. 28

Wandeling te Wakkerzeel

MEI

DECEMBER

ZAT. 4

Muzikale wandeling.

VRIJ. 17

Bezoek Heists Kamertoneel: “Huwelijksgeluk”

ZON. 19

Dagje-uit te Dendermonde

JANUARI 2018

ZON. 26

Viering 90 jaar Davidsfonds Schriek

ZAT. 12

Winterwende

JUNI

VRIJ. 18

Comedyavond: Begijn Le Bleu

VRIJ. 7

WOE. 26

Whiskyproefavond

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Whiskykenner Gunther Vaes staat garant voor de nodige dosis humor, maar vooral voor een enorme whiskykennis die hij graag met
ons wil delen. Schrijf je tijdig in voor deze proefavond.

Kerstwandeling
We vertrekken om 14.00 u. aan onze kerststal voor een kerstwandeling door Schriek. Na onze wandeling wordt elke wandelaar uitgenodigd voor een gebakje in het parochiecentrum.

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.
Parochiecentrum Schriek om 20.30 u.
Ongetwijfeld worden uw lachspieren meermaals op de proef gesteld met de nieuwe zaalschow van Begijn Le Bleu (Foute Vrienden –
So you think you can dance). Wie durft het aan om op de eerste rij te komen zitten?

VRIJ. 25 - ZON. 27

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.

APRIL

Parochiekerk Schriek om 19.00 u.

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
Als journalist voor de buitenlandredactie van De Standaard vertoeft Ine Roox zeer vaak in Amerika. Ze volgde de Republikeinse
conventie, de verkiezingen en trok door het diepe Amerika en praatte met honderden Amerikanen.

Parochiecentrum Schriek om 20.00 u.
VRT-verslaggever Carl Berteele vertelt over zijn carrière en de koers achter de schermen. Beleef de koers mee vanop de eerste rij.

VRIJ. 8

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 ‘Het Voorwoord’, ‘Muurkranten’ en ‘Bond Zonder Naam’.

CC Zwaneberg H-o-d-B om 15.00 u.
We gaan genieten van de succesoperette van Johann Strauss jr. in CC Zwaneberg te Heist-op-den-Berg. De operette speelt zich af in
het Venetië van de achttiende eeuw. De stad van zwoele nachten en carnaval.

MAART

parking Surplace Veerle-Laakdal om 14.00 u.
Onze eerste wandeling van dit seizoen, is meteen een verrassingswandeling die plaats vindt te Laakdal.

NOVEMBER

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.

Gastronomisch Wandelweekend

De tophit ‘Zoutelande’ van Bløf en Geike Arnaert kent u ongetwijfeld. Wij gaan de streek ter plaatse verkennen en trekken naar hotel
‘Zuiderduin Beachhotel’ te Westkapelle in Zeeland.

ZON. 16

Kasteel van Horst om 19.00 u.
Lennaert Maes & Andries Boone nemen je mee op een muzikale belevingswandeling met liedjes en verhalen in de prachtige groene
omgeving rondom het kasteel van Horst.

HKT, Kattestraat 1 Heist-op-den-Berg om 20.30 u.
Een blijspel/komedie over de belevenissen van 4 koppels uit een adellijke familie die elkaar na 10 jaar terug ontmoeten in de tuin van
hun ouderlijk kasteel voor een etentje.

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. 1 JUNI tot ZON. 15 SEP.

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

