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Inhoud:
- 5-6/11: boeken- en wenskaartenbeurs
- 10/11: familiefeest
- 25/11: “Vriendinnen” met Marleen Merckx en Annemarie.
Picard
- 27/11: verrassingswandeling te Booischot
- 2/12: “Bier en chocolade” met Werner Callebaut
- 20/1: Steven Goegebeur: best off
- 27-29/1: gastronomisch wandelweekend te Oostende
- 3/2: operettebezoek “De lustige boer”
- Levenslijn

ZATERDAG 5 en ZONDAG 6 NOVEMBER

in het Parochiecentrum Schriek
46ste DF-BOEKENen WENSKAARTENBEURS
in samenwerking met:
- BOEKHANDEL “DE ZONDVLOED”
- UITGEVERIJ MUURKRANTEN
- ERIK CEUPPENS: jubileumboek 150 jaar fanfare
“DE WARE EENDRACHT” Schriek

verkoopstand:

openingsuren BOEKENBEURS:
* zaterdag 5 november: van 15 tot 21 uur
* zondag 6 november: van 10 tot 20 uur
GRATIS TOEGANG!

ons RESTAURANT is open op:
- zaterdag vanaf 15 u.
- zondag vanaf 13 u.
wij serveren:
- pannenkoeken met siroop of suiker
- frikadellen met krieken
- rijstpap met bruine suiker of met fruit en slagroom
AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN!

Van harte uitgenodigd op ons
FAMILIEFEEST
op donderdag 10 november 2016
om 19.30 uur
in het Parochiecentrum

* aperitief
* Noorse visschotel
* tomatenroomsoep met balletjes
* duo van gebraad met wintergarnituur en kroketten
* dessertenpalet
* koffie & thee
* witte en rode wijnen
Na de feestmaaltijd speelt DJ Karl ten dans tot in de vroege uurtjes...
Deelname aan het feest is:

- gratis voor kinderen tot 6 jaar
- € 15 voor kinderen tot 17 jaar
- € 30 voor leden DF-Schriek
- € 35 voor niet-leden DF-Schriek

U kan hiervoor inschrijven tot en met de boekenbeurs van 5 & 6
november door voorafbetaling aan een bestuurslid of door het
bedrag te storten op rekening BE18 7509 4675 9265 met
vermelding “familiefeest”.

“VRIENDINNEN”
Theatervoorstelling met MARLEEN
MERCKX en ANNEMARIE PICARD
op vrijdag 25 november 2016 om 20 u.
in het Parochiecentrum te Schriek

VRIENDINNEN gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria
en Florentine. We volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren (vlak
na WOII) tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al
lang voorbij zijn. Zoals iedereen onder ons kennen zij succes en
tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet.
Vriendinnen heeft het over het soort vriendschap dat generaties
overwint. De vriendschap die het leven kleurt. De vriendschap die je
herkent aan een warm gevoel door die arm om je schouder, die zoen
op je neus, die schoot om eens lekker op uit te huilen.
Humoristische, ontroerende en zeer herkenbare voorstelling,
niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen!
De inkomkaarten kosten € 14, maar voor deze voorstelling kunnen
DF-leden kaarten bekomen aan € 12 bij Martine Kerremans,
Leuvensebaan 18, te 2223 Schriek, 015.23.53.72, via
vermeylen.p@skynet.be of alle bestuursleden (www.davidsfondsschriek.be)

Verrassingswandeling te Booischot
op zondag 27 november 2016 om 14 uur
Met Heist-op-den-Berg en Hallaar vormde Booischot vóór 1800 één
bestuurlijk geheel dat “Land ende Vrijheid van Heist” werd genoemd.
In 1836 scheidde Booischot zich
af van Heist-op-den-Berg en werd
een zelfstandige gemeente. Dit
bleef zo tot 1977 wanneer het
opnieuw bij Heist-op-den-Berg
werd gevoegd.
Het Hof Ter Laken behelst een
kasteel met bijbehorend park. Het
kasteel verwierf zijn huidig
uitzicht na enkele vergrotings- en
restauratiewerken in de periode 1780-1868. In het kasteelpark, dat
zo‘n 20 ha van de alluviale vlakte van de Nete bestrijkt, groeien een
aantal reusachtige eiken. Het domein is helaas tot op vandaag nog niet
toegankelijk voor bezoekers.
De wandeling vertrekt om 14 u.
aan de Kerk van Booischot.
Onze gids Theo Geeraerts en
dorpsgenoot en DF Lid Sofie
Geeraerts
zullen
ons
begeleiden
tijdens
deze
wandeling langs de mooiste
plekjes
van
Booischot
waaronder de achtertuin van
Pallieter langs de dijk van de Grote Nete.
In de verte en tussen de bomen gaan we dan ook
nog eens een glimp kunnen opvangen van het
Kasteel Ter Laken!
En wie weet, welke verrassingen gaan we nog
allemaal meemaken tijdens deze wandeling.
Dus wandelaars op post voor deze
fantastische ?????? wandeling!

Praktisch:




We vertrekken om 14 u. stipt aan de Kerk van
Booischot (Centrum).
Er is voldoende parkeergelegenheid rond de kerk.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo
Geeraerts (tel.: 015/34.65.18).

BIER EN CHOCOLADE
met Werner Callebaut
Proefavond op vrijdag 2 december 2016
om 20 u. in het Parochiecentrum.

Bier en chocolade: twee producten waar de Belg terecht trots op is, al
is de combinatie minder voor de hand liggend. Met Bierolade
ontpopte Werner Callebaut zich tot dé expert in geslaagde combinaties
van de Belgische lekkernijen.
Werner Callebaut is een passioneel bierliefhebber en streeft naar de
erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, deze
avond gecombineerd met de liefde voor chocolade! In deze
proefavond doet Werner uit de doeken hoe een perfecte match ontstaat
tussen bier en verse artisanale pralines.

Op de kaart staan 6 krakers van bieren die per duo de ultieme praline
proberen te verleiden. Drie unieke pralines worden telkens gekoppeld
aan twee uiteenlopende bieren. Een clash der titanen tussen een
bierliefhebber en een chocoladefan. De ene kiest voor vredevolle
harmonie tussen praline en bier. De ander zoekt de duistere kant van
het contrast tussen bier en chocolade op. Overwint de harmonie of het
contrast?
De kostprijs voor deze avond bedraagt € 15 voor DF-leden en € 20
voor niet-leden.
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 40!
Inschrijven vóór 22 november is noodzakelijk en kan bij alle
bestuursleden.
Betalen kan je aan een bestuurslid of door storting op rekening
BE18 7509 4675 9265 met vermelding “bier en chocolade”.

BEST OFF “DE GEKNIPTE MAN”

en “MAN VAN DE WERELD”
door STEVEN GOEGEBEUR
op vrijdag 20 januari om 20 u. in het
Parochiecentrum
Steven is een uniek talent in de hedendaagse comedy. Met zijn
oprechtheid steekt hij met kop en nek boven de anderen uit. Waar veel
comedians agressief, dwangmatig en ongezellig zijn, blinkt
Goegebeur uit in zijn knuffelgehalte. Hij heeft een zeer aangename,
vlotte babbel en vooral brengt hij, simpelweg, steengoede humor. Zijn
grappen zijn universeel, voor jong en oud, slim en dom. Geen al te
hoogdravende kritieken op actualiteit of politiek, maar vooral
herkenbare verhaaltjes uit het alledaagse leven.
We zijn zeer dankbaar dat Steven voor Davidsfonds Schriek wil
optreden en wel met het beste uit zijn shows “De Geknipte Man” en
“Man van de Wereld”.

“De Geknipte Man”, de eerste
avondvullende show van Steven, is
meteen een kennismaking met de
comedian Steven Goegebeur. Wie is
hij? Wat doet hij? Wat frustreert
hem? Wat maakt hem blij? Is hij
juist naar de kapper geweest? Of
naar een uroloog? Kortom: waarom
is Steven Goegebeur ‘De geknipte
man!’? Een staaltje stand-up
comedy van de bovenste plank met
een razend tempo en boordevol
verknipte situaties.
In “Man van de wereld”
neemt Steven ons mee op
een duizelingwekkende trip
langsheen de vakanties van
zijn leven, met badende
bomma’s,
instortende
hotels, vakantieliefdes met
snorren
en
sadistische
Duitse dokters. Een reis die
u nog lang zal bijblijven!
De inkomkaarten kosten € 15, maar voor deze voorstelling kunnen
DF-leden kaarten bekomen aan € 12 bij Martine Kerremans,
Leuvensebaan 18, te 2223 Schriek, 015.23.53.72, via
vermeylen.p@skynet.be of alle bestuursleden (www.davidsfondsschriek.be).

Gastronomisch wandelweekend
Oostende – Royal Astrid
27 tot 29 januari 2017

Van vrijdag 27 tot zondag 29 januari verblijven we voor ons 37ste
gastronomisch wandelweekend in hotel Royal Astrid te Oostende. In
2000 verbleven we reeds in dit hotel, maar bij het lezen van dit
cultureel contact is net de laatste fase afgerond van de totale
vernieuwing van dit hotel. Comfortabel afgewerkte kamers (tot 6personen), vernieuwd restaurant en bar, luxe wellness met apart
zwembad, conferentiefaciliteiten, kortom alles om ons verblijf tot in
de puntjes te verzorgen.
Tijdens onze opendeurdag liepen de inschrijven reeds vlotjes binnen.
Toch zijn er nog kamers voor ons beschikbaar, dus aarzel zeker niet
om samen met ons een weekend mee te genieten van de geneugten
van onze Belgische kust.
Dit jaar vertrekken we met de bus reeds op vrijdag naar Oostende in
plaats van zaterdag. Op vrijdag vertrekt de bus om 9.30 u. in Schriek
zodat we net voor de middag op onze bestemming arriveren.
Inschrijven kan nog tot en met 10 november, liefst via Bert Van Craen
(0496.57.39.68 – bert.van.craen1@telenet.be) of Geert Jacobs
(0496.57.39.68 – geert.jacobs@telenet.be), via de bestuursleden of
tijdens onze boekenbeurs op 5 en 6 november.

Operette
“DE LUSTIGE BOER”
op vrijdag 3 februari 2017 om 20 u.

in het Cultuurcentrum te
Heist-op-den-Berg
Ieder huisje heeft zijn kruisje ...
Deze populaire operetteklassieker van
vroeger jaren wordt door VMT voor de
eerste maal opgevoerd, van onder het
stof gehaald en in een fris en
sprankelend kleedje gestoken. Een lach
en een traan zullen in dit volksstuk niet
ontbreken.

De geschiedenis speelt zich af in het dorp Oberwang en in Wenen in
1896 en 1907. Volgens de wens van zijn overleden vrouw laat
Matthäus Scheichelroither zijn zoon Stefan voor dominee studeren.
De peter van de jongen, de rijke boer Lindoberer, heeft de nodige
geldmiddelen verschaft. Elf jaar nadat Stefan voor zijn studies naar
Wenen is vertrokken moet Vinzenz, de zoon van Lindoberer, in
militaire dienst. Hij vraagt Stefan‘s zuster, Annamirl, of zij zijn vrouw
wil worden, maar ze wijst hem af. De oude Matthäus wacht op de
komst van zijn zoon, die de theologie heeft opgegeven en medicijnen
is gaan studeren.
Wanneer Stefan eindelijk in zijn geboortedorp terug is zegt hij zijn
vader dat hij maar een uurtje kan blijven. Hij moet naar Berlijn waar
hij met de dochter van 'Geheimrat' von Grunow zal gaan trouwen. Zijn
vader en zijn zuster zijn niet voor de bruiloft uitgenodigd. De oude
Matthäus, die zich door zijn zoon verstoten voelt, besluit Heinerle, het
buitenechtelijk kind van de koeienhoedster Lisi, te adopteren ...
Met o.a. 'Heinerle, Heinerle, hab’kein Geld', 'Is’t man auch ein Bauer
Bauer Bauer' en vooral 'Jeder tragt sein Pinkerl' in het Nederlands
gekend als 'Ieder huisje heeft zijn kruisje'.
Het VMT zal ons weeral verwennen met een frisse operette, een
professionele cast muzikanten, acteurs en dansers, schitterende decors
en kostumering.
Het Davidsfonds heeft 40 kaarten op het gelijkvloers aan groepstarief
(€ 26) aangeschaft. Wens je deze operette bij te wonen, gelieve dan zo
spoedig mogelijk te reserveren bij Paul Vermeylen (015.23.45.69 vermeylen.p@skynet.be) of bij de andere DF-bestuursleden.
De betaling gebeurt wanneer je de kaarten eind december, begin
januari zal ontvangen.

LEVENSLIJN
Op 12 oktober vierden onze leden Jos Van
Rompaey en Marieke Naveld hun platina
bruiloft!
Met onze welgemeende gelukwensen!

Overleden:
* Anna Bens (°Geel, 7 maart 1930, +Heist-opden-Berg, 27 september 2016), weduwe van
Marcel Sterckx en schoonmoeder van ons lid
Guido Goossens.
* ons lid Emiel Jennen (°Beerzel, 13 oktober
1939, +Bonheiden, 11 oktober 2016).
We wensen deze getroffen families veel sterkte toe in het verwerken
van hun stil maar groot verdriet.

