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Inhoud:
- onze kerst- en nieuwjaarswensen
- 26/12: kerstwandeling en “U zijt wellekome”
- 07/01: Winterwende
- 20/01: ter herinnering: optreden Steven Goegebeur
- 22/01: winterwandeling te Haacht Sint-Adriaan
- 27-29/01: Gastronomisch Wandelweekend te Oostende
- 02/02: Lichtjeswandeling
- 03/02: Operette “De Lustige Boer”
- 17/02: Met de fiets door Nieuw-Zeeland met Jos Boiy
- 26/02: krokuswandeling te Wezemaal
- Levenslijn
- 21/03: Nacht van de geschiedenis met “Nomad Swing”

Onze kerst- en nieuwjaarswensen…
We wensen jullie voor dit nieuwe jaar
een hele grote ster, die heel lang en heel helder schijnt.
Een ster die elke dag een mooi moment geeft,
een vriendelijke lach,
een vriendelijk woord,
een luisterend oor,
een helpende hand,
een lieve blik…..,
want het zijn dikwijls de kleine dingen die het doen!
Zo maakt deze ster, van dit jaar
een droom van een jaar!

Het DF-bestuur wenst jullie veel warmte en
gezelligheid tijdens deze kerstdagen
een goede gezondheid en veel geluk…
een schitterend 2017!

KERSTWANDELING
maandag 26 december om 14 uur
Op onze jaarlijkse kerstwandeling laten we jullie weer genieten van
rustige en landelijke hoekjes van ons dorp.
Hiervoor komen we samen aan onze kerststal om 14 uur. Klein en
groot, jong en minder jong, iedereen kan mee!
Na de wandeltocht sluiten we om 16 u. aan bij “U zijt wellekome” in
onze parochiekerk. Voor meer informatie lees het artikel “U zijt
wellekome” hieronder. Daarna verpozen we nog even in de
parochiezaal waar u kerstgebak wordt aangeboden ter gelegenheid
van de eindejaarsfeesten.
Wandelaars, wees op post!

U ZIJT WELLEKOME
Op maandag 26 december om 16 uur
in de St.-Jan-Baptist kerk
Aansluitend op de kerstwandeling organiseert DF
Schriek U zijt wellekome en kunnen we een 20-tal
bijna vergeten Nederlandstalige kerstliederen zingen
en herbeleven we de kerstsfeer van oudsher.
Bij het binnenkomen van de kerk bieden wij jullie een
welkomstdrank aan.
U zijt wellekome is nog steeds een gratis evenement, en is dit jaar
gekoppeld aan:

Twee leerkrachten van de gemeentelijke kleuterschool Gekko
(waaronder ons DF-lid Sofie Geeraerts) vertrokken, binnen het kader
van het Europese Gamrupa – Teach the Teacher – project, naar
Gambia. Hun educatief project viel zodanig mee dat ze volgend jaar
willen terugkeren om meer hulp te bieden.

Sofie en Karen (leerkrachten Gekko), Lief en ons DF-lid Nadia
Geeraerts (verpleegkundigen) zijn na twee weken hard en gericht
samenwerken, zeer voldaan terug uit Gambia met een onbeschrijfelijk
ontroerend, mooi en rijk verhaal.
Vermits de materiële en intellectuele nood zo groot was, besloten ze
altijd samen te blijven zowel in de school als in het Health Care
Centrum, nu eens ondersteunend dan weer in eigen specialiteit als
leerkracht, als verpleegster. Er werd gehamerd en getimmerd,
materiaal werd geordend en benoemd, nieuw materiaal werd zelf
gemaakt of aangekocht bij de plaatselijke ambachtslui. Ze legden het
gebruik uit van onbekende toestellen en instrumenten.
Hun dagboek kan je lezen op http://wijingambia.reislogger.nl/archief
Iedere deelnemer krijgt dan ook de kans om voor of na de
kerstsamenzang een vrije bijdrage te geven.
Ook dit jaar wordt de samenzang
ondersteund door het Sint-Cecilia koor
én het kerkkoor van Hagelstein.
Dirigente en mezzosopraan ‘Heidi De
Nef’ zal dirigeren om alles in goede banen
te leiden en af en toe ook enkele liedjes
zingen om onze stembanden wat rust te
gunnen.
Koen De Bels zal ons begeleiden aan zijn piano.
Dit samenzijn willen we gezellig afsluiten en daarom nodigen we
iedereen graag uit in de parochiezaal voor een lekker stukje
kerstgebak met koffie of thee.

Onze warmste gedachten en onze beste wensen
voor een voorspoedige kerst en
een gelukkig nieuwjaar

WINTERWENDE
op zaterdag 7 januari 2017
Zaterdag 7 januari zetten wij het plein rond de kerk in Schriek in
‘lichterlaaie’. Om 19.45 u. ontsteken we alle ingezamelde kerstbomen
waaraan we ons zeker en vast zullen kunnen verwarmen. Om de
innerlijke mens te verwarmen kan u zich te goed doen aan warme
hapjes (spek, hotdogs, soep) en verwarmende drankjes (chocomelk,
jenever, glühwein…).
Coverband Betty en De Benny’s werd vorig jaar door iedereen zeer
gesmaakt. Zij zullen ook dit jaar terug van de partij zijn en iedereen
uitnodigen tot het placeren van een dansje.
Spreek af met vrienden en buren en kom samen met ons op 7 januari
klinken op het nieuwe jaar!
Wij danken de KLJ van Schriek die er ook dit jaar weer voor zal
zorgen dat er voldoende kerstbomen ingezameld worden.
Zaterdag 7 januari komen zij deze in Schriek ophalen. Leg dus
zeker en vast je boom klaar vanaf 8 u.

Ter herinnering…

STEVEN GOEGEBEUR
BEST OFF “DE GEKNIPTE MAN”
en “MAN VAN DE WERELD”
op vrijdag 20 januari om 20 u. in het
Parochiecentrum
Er zijn nog steeds plaatsen vrij voor deze fantastische Comedy avond.
Kaarten kosten € 12 en zijn te bekomen bij Martine Kerremans,
Leuvensebaan 18, te 2223 Schriek, 015.23.53.72, via
vermeylen.p@skynet.be of alle bestuursleden (www.davidsfondsschriek.be).

WINTERWANDELING TE SINT-ADRIAAN
op zondag 22 januari 2017 om 14 u.
Voor onze eerste wandeling van 2017 trekken we richting SintAdriaan, één van de verschillende woonkernen van Haacht. Voor zij
die nog nooit van Sint-Adriaan zouden
gehoord hebben, dit dorpje ligt op de
verbindingsweg tussen Haacht en
Rijmenam.
Onze wandeling vertrekt om 14 u. stipt
aan de Brasserie Hof ter Dijle. Deze
gezellige brasserie ligt in het
doodlopend straatje Keerbergenbroek
79 in Haacht (http://www.hofterdijle.be).
Vanuit ons vertrekpunt
zetten we koers richting
Schoonbroek.
Vervolgens wandelen we
door
enkele
leuke
bosweggetjes
tussen
Vossenberg
en
Hollakenstraat. Daarna
wandelen we langs de Dijle terug richting onze eindbestemming. De
totale afstand van onze wandeling is 9,7 km.
In de Brasserie is er tevens de gelegenheid tot het eten van
verscheidene snacks (vrijblijvend).
Dus wandelaars op post voor deze fantastische wandeling!
Praktisch:
 We vertrekken om 14 u. stipt aan Brasserie Hof ter Dijle
(Keerbergenbroek 79 te Haacht).
 Er is voldoende parkeergelegenheid aan de brasserie, denk ev. aan
carpoolen.
 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18).

37ste Gastronomisch
Wandelweekend te Oostende
Onze bestemming Hotel
Royal Astrid kent veel
bijval gezien het mooie
aantal inschrijvingen. Reeds
vanaf vrijdag zakken we met meer dan 140 deelnemers af naar
Oostende. Zaterdagvoormiddag sluiten nog enkele deelnemers aan
zodat Davidsfonds Schriek van 27 tot 29 januari met een mooie
afvaardiging verblijft te Oostende.
Een volledig wandelprogramma werd samengesteld, de meeste
wandelingen reeds op voorhand verkend. Hotel en kamers werden
geïnspecteerd, plaatselijke keuken werd voorgeproefd en bar werd
geëvalueerd op aanwezigheid van Belgische bieren. Alles is klaar om
ervoor te zorgen dat we allen samen een prachtig weekend aan zee
zullen beleven.
Zij die zich voor dit gastronomisch wandelweekend ingeschreven
hebben, ontvangen samen met dit cultureel contact een informatiebrochure over dit weekend. Informatie omtrent het verblijf, de
wandelingen, individuele uitstapmogelijkheden enz. kan je hier in
terugvinden. Mocht je bij het lezen van deze informatiebrochure toch
nog een vraag hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren,
zoals vermeld in deze brochure op pagina 16.
Wij kijken alvast uit naar het weekend. Jullie zeker en vast ook?

LICHTJESWANDELING
op donderdag 2 februari 2017 om 19 u.
Maria Lichtmis,
het feest van het steeds sterker wordende daglicht:
lange nachten, donkere tijd, uitzien naar de morgen,
naar het heldere licht van de dag.
Maria Lichtmis is het oudste Mariafeest dat wij kennen.
Het is de herdenking van de 'Opdracht van de heer in de
Tempel' en het zuiveringsoffer dat Maria volgens de Joodse wet
veertig dagen na de geboorte van Jezus moest brengen.
Ook traditioneel en misschien meer gekend is het om op 2 februari,
met Maria Lichtmis, pannenkoeken te eten.
Verloop van de lichtmisviering:
- samenkomst in de kerk van Schriek om 19 uur.
- iedere deelnemer voorziet zich van kaarslicht, een fakkel of een
olielamp (geen “pillichten” of andere moderne “flikkerspullen”).
- korte gebedsdienst in de kerk met de zegening van onze DF-kaars en
de lichtjes van de deelnemers.
- vervolgens lichtjeswandeling van ongeveer 1 uur.
- achteraf in de zaal: lekker geurende pannenkoeken met hete koffie,
thee of chocomelk.
- prijs: volwassenen: € 3, kinderen gratis.
Zorg dat je er bij bent!

OPERETTE “De lustige boer”
op vrijdag 3/2/2017 om 20 u.
- Kaarten voor deze operette (aan € 25) zijn vanaf
nu beschikbaar en worden uitgedeeld tijdens de
komende Davidsfondsactiviteiten:
° kerstwandeling en “U zijt wellekome” van
maandag 26/12/2016
° Winterwende van zaterdag 7/01/2017
° optreden Steven Goegebeur van vrijdag 20/01/2017.
- Je kan de kaarten ook afhalen in de Hoogstraat 14, 2223 Schriek.

Jos Boiy:
“Met de fiets door Nieuw-Zeeland”
Op vrijdag 17 februari 2017 om 20 u.
in het Parochiecentrum van Schriek

Jos Boiy en echtgenote Greta Wouters nemen ons mee op hun
fietstocht doorheen Nieuw-Zeeland voor een tocht van 4000 km. Jos
zal ons de foto's van hun trip door één van 's werelds mooiste landen,
van het Noordereiland tot het Zuidereiland via de Straat Cook, laten
zien, voorzien van de nodige ludieke commentaren en anekdotes.
Zo komen we te weten dat de "Kiwi's", zoals
de bewoners zichzelf noemen, ook wel tot de
top 3 behoren van de slechtste chauffeurs ter
wereld en dat ondanks hun bijnaam "Kiwi's" er
door Jos en Greta op hun maandenlange tocht
geen enkele werd gespot. We bedoelen hier
dan de vogel die van nature alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt maar
die daar met uitsterven wordt bedreigd. De naam van deze loopvogel
werd later ook gegeven aan de overheerlijke vrucht "de kiwi",
waarvan de vele plantages het landschap inkleuren.
Uiteraard wil je deze avond niet missen en kom je samen met onze
Schriekse Globetrotters deze reis herbeleven. Er wordt je een drankje
in Nieuw-Zeelandse sfeer aangeboden!
Inkom: € 5 voor leden en € 7 voor niet-leden Davidsfonds, drankje
inbegrepen.

KROKUSWANDELING TE WEZEMAAL
op zondag 26 februari 2017 om 14 u.
Voor onze Krokuswandeling gaan we in februari naar Wezemaal, een
deelgemeente van Rotselaar,
gelegen in het Hageland.
Wezemaal wordt voor het eerst
vermeld in 1044, toen het SintBartholomeuskapittel van Luik
van bisschop Wazo een deel
van de rechten op de kerk van
Wezemaal in handen kreeg.
De heren van Wezemaal waren tijdens de 13de eeuw belangrijke
ministerialen van de hertogen van Brabant.
Zij bekleedden de erfelijke functie van
maarschalk van Brabant, wat inhield dat zij
instonden voor de bevoorrading van het
hertogelijke leger in tijden van oorlog.
Wezemaal bleef lang in conflict over zijn
grenzen met Rotselaar, tot in 1573 de grens werd
getrokken die in grote lijnen stand hield tot aan
de fusie in 1977 met Rotselaar.
Genoeg geschiedenis, tijd om onze benen te gaan
strekken. Onze wandeling vertrekt om 14 u. stipt
aan de kerk. Van daaruit gaan we richting de Wijngaardberg waar het
grootste deel van onze wandeling doorgaat met af en toe enkele pittige
beklimmingen zoals naar de Jeezekesloop. De Wijngaardberg is een
van de laatste onaangetaste getuigenheuvels van het Hageland. De
heuvel is 72 m hoog en werd tijdens het Tertiair gevormd door de
Diestiaanzee. Het ijzerzandsteen dat in de berg wordt aangetroffen
vindt men terug in het onderste deel van de toren en de zijbeuken van
de Sint-Martinuskerk in Wezemaal.

In 1997 werd de vzw Steenen Muur gesticht als resultaat van een
project waarbij de gemeente onder meer de wijnbouw op de berg
nieuw leven wilde inblazen.
Momenteel zijn er vijf soorten druiven aangeplant: Chardonnay,
Bacchus, Sirius, Pinot gris en Pinot noir. Er is
één wijngaard waar de druiven nog worden
geteeld zoals tijdens de middeleeuwen.
Vervolgens passeren we ook nog langs de
beroemdste brouwerij van Wezemaal: “Broeder
Jacob” waar onze wandeling al of niet eindigt??
Dus wandelaars op post voor alweer een
fantastische wandeling!
Praktisch:
 We vertrekken om 14 u. stipt aan de kerk van Wezemaal.
 Wandeling van 9,8 km met af en toe enkele pittige
beklimmingen!
 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18).

LEVENSLIJN
Overleden:

* Jos Claes (°Heist-op-den-Berg, 19 augustus
1931, +Bonheiden, 8 november 2016),
echtgenoot van Jeanne Nijs en schoonvader en
vader van onze leden Herman en Linda Van
Goolen - Claes.
* ons lid Jos Koenig (°Heist-op-den-Berg, 13 september 1946,
+Schriek, 26 november 2016), echtgenoot van Lea Ceulemans en
vader en schoonvader van onze leden Mario en Leen Koenig - Joosen.
We wensen deze getroffen families veel sterkte toe in het verwerken
van hun stil maar groot verdriet.

Nacht van de Geschiedenis

NOMAD SWING
dinsdag 21 maart 2017 om 20 u.
in het Parochiecentrum te Schriek
Tijdens deze Nacht van de Geschiedenis met als thema ‘Muziek’
nemen we jullie graag even mee in de tijd. We nodigen jullie uit op
een avond met swingmuziek, gebracht door de band Nomad Swing en
de dansende Dipsy Doodles!
Nomad Swing is een groep gepassioneerde muzikanten met liefde
voor muziek uit de jaren twintig tot vijftig. Met Django
Reinhardt, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en
vele anderen als grote voorbeelden brengen ze een gevarieerd en
kleurrijk repertoire op een persoonlijke manier gearrangeerd.
De groep ontstond in
2008 rond het duo
Seppe Van Tilborg
(sologitaar) en Ine
Smet (zang).
Gegroeid
uit
verscheidene
formaties, werken ze
nu samen met de
levende muzieklegende
Koen de Cauter, de veelzijdige Amerikaanse muzikant Nik Phelps,
Dajo De Cauter aan de contrabas en Frederik Van den Berghe of Jan
Van Steenbrugge achter de drum.
Nomad Swing was o.a. te zien op de Gentse feesten, OLT
Rivierenhof, folkfestival Dranouter, in talrijke cultuurcentra, jazzclubs
en dansevenementen. De groep speelde ook in het buitenland.
The Dipsy Doodles brengen met hun heerlijke acte de présence het
jazz entertainment van de jaren ’20 tot ’40 terug tot leven. Puur,
sfeervol amusement!
Geef uw oren en ogen de kost, en put on your dancing shoes!
De inkomprijs is € 10 voor Davidsfondsleden en € 12 voor niet-leden.

