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Inhoud:
- 10/03: “Erfenis- en successierechten” door Erika Isenborghs
- 21/03: ter herinnering: “Nomad Swing”
- 26/03: vastenwandeling en sobere maaltijd
- Levenslijn
- 12/04: bedrijfsbezoeken: VRT en JAVA
- 23/04: lentewandeling in het Hallerbos

ERFENIS- EN SUCCESSIERECHTEN
op vrijdag 10 maart om 20 uur
in het Parochiecentrum
door notaris Erika Isenborghs
Het wegvallen van een geliefde, een familielid of een vriend brengt
vaak zoveel zorgen en verdriet met zich mee dat het op dat ogenblik
vaak moeilijk is om nuchter te denken over de erfenis.
Ook om uw nalatenschap zelf te regelen wordt het alsmaar moeilijker:
wat zijn onze rechten en plichten als erfgenaam en wat gebeurt er met
het vermogen van de overledene?
Wat moet je doen bij een overlijden?
Wat moet je doen bij een erfenis/nalatenschap?
Wat zijn successierechten? Hoeveel kosten ze? Wie moet ze betalen?
Kan je de successierechten optimaliseren voordat je sterft, zodat je
dierbaren minder moeten betalen?
Verschillen tussen gehuwden (met of zonder huwelijkscontract),
wettelijk of tijdelijk samenwonenden.
Partners: hoe elkaar erfrechtelijk beschermen?
Voor- en nadelen van schenkingen en hoeveel belasting(besparing) is
hiermee verbonden?
Wanneer is een testament zinvol?
Fiscaal vriendelijk sterven: successieplanning
Tips & tricks bij successieplanning
Allemaal vragen waarop je die avond een antwoord krijgt door notaris
Erika Isenborghs.
Inkom: € 5, DF-leden: € 3.
(Je hoeft op voorhand niet in te schrijven voor deze voordracht.)

TER HERINNERING…
Nacht van de Geschiedenis

NOMAD SWING
dinsdag 21 maart 2017 om 20 u.
in het Parochiecentrum te Schriek
Iedereen is uitgenodigd 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.
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!
De inkomprijs is € 8 voor Davidsfondsleden en € 10 voor niet-leden.

VASTENWANDELING
en SOBERE MAALTIJD
op zondag 26 maart om 14 u.
– 14.15 u.
ten voordele van de actie Broederlijk Delen
Op zondag 26 maart 2017 sluiten
we ons aan bij de jaarlijkse
vastenwandeling van de parochie ten
voordele van de actie Broederlijk
Delen in Burkina Faso met als thema
“Stort regen voor Burkina Faso”.
Met een regenseizoen van slechts
vier maanden is het in Burkina Faso
een uitdaging om voldoende graan te
produceren. Een tekort aan voedsel is
een jaarlijks terugkomend probleem.
Tijdens deze actie staat 'regen' als
symbool voor een vruchtbaar
leven.
Help ons investeren in een platteland
met toekomst.
Met onze steun tijdens deze
vastenwandeling
met
sobere
maaltijd:
 krijgen boeren in Burkina Faso
laagdrempelige leningen
 worden er erosiedijken aangelegd
 wordt
onvruchtbare
grond
herbeplant.
Deze vastenwandeling bestaat uit 2 wandelingen: één van 5 km en één
van ongeveer 10 km, De wandeling van 10 km vertrekt om 14 u.
aan het Parochiecentrum, deze van 5 km vertrekt om 14.15 u. aan
het Parochiecentrum.

Over rustige, meestal verharde wegen en wegeltjes stappen we
richting Grootlo waar beide wandelingen even halt houden op de
school van Grootlo voor onze gekende pi(s)tstop. Tijd voor een tas
heerlijk verse warme soep of een ijskoude hartverwarmende schnaps.
Niets is verplicht maar een gewone drank zoals water, cola,… behoort
ook tot de mogelijkheden.
Na onze stop wandelen we rustig terug richting Parochiecentrum waar
we in de zaal kunnen genieten van een sobere maaltijd ten voordele
van de actie Broederlijk Delen.
Ook diegenen die niet meewandelen maar Broederlijk Delen wensen
te steunen door het nuttigen van de sobere maaltijd kunnen in het
Parochiecentrum terecht vanaf 16.15 u.
De prijs voor de maaltijd bedraagt € 6 per persoon en voor onze
kinderen rekenen we € 3 aan.

LEVENSLIJN
Overleden:


op 1 februari 2017 hebben we
afscheid genomen van ons oudste
Davidsfonds lid: Jef Hermans
(°Schriek, 31 december 1922),
echtgenoot van Rosa Verschueren en
vader van onze leden Herman en
Viviane Hermans-VanWoinsel

We wensen deze getroffen familie veel sterkte toe in het verwerken
van haar stil maar groot verdriet.

Bedrijfsbezoeken:
VRT EN JAVA
op woensdag 12 april 2017
VRT
Radio en televisie zijn fascinerende media. Je kunt een stap
in de magische wereld van beeld en geluid
zetten met een bezoek aan de studio's van
de VRT.
De professionele VRT-gidsen schetsen een
duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio, tv en online in ons
leven spelen. Zij leggen uit hoe programma’s tot stand komen en
nemen u mee achter de schermen van regiekamers, radio- en
televisiestudio’s (uitgezonderd de nieuwsstudio's).
In de demoruimte kunt u zelf even weerman of weervrouw worden.
JAVA
The JAVA Coffee Company heeft
een lange traditie van eerlijk en
compromisloos koffiebranden.
Volgens dat principe brandt de
familie Claes al 4 generaties lang,
sinds 1935, de lekkerste koffie.
Deze ervaring delen ze graag met
ons.
Gedurende 2 uur gaan we op ontdekkingstocht door de fascinerende
wereld van de koffie onder begeleiding van een professionele gids.
Onder het genot van een kopje koffie met een stukje taart krijgen
we een overzicht van de geschiedenis van de koffie.
Daarna bezoeken we de koffiebranderij en het koffielabo. We
doorlopen het hele koffieproces, van het selecteren van groene koffie
over het verwerkingsproces tot het verpakken.
Afronden doen we in de JAVA Shop waar we een geschenkbon t.w.v.
4 euro kunnen spenderen. Een aanrader voor iedereen die graag een
super kop koffie drinkt!

PROGRAMMA
08.30 u.: vertrek met de bus op het kerkplein van Schriek
09.45 u.: afspraak met de gidsen en bezoek aan de VRT
12.00 u.: vertrek naar het restaurant “Il Barinetto”
12.15 u.: middagmaal
- Menu: voorgerecht, hoofdgerecht en een tas koffie
- één drankje bij het middagmaal inbegrepen
13.30 u.: vertrek naar JAVA
14.00 u.: bezoek JAVA
16.15 u.: we vertrekken terug naar Schriek
Kostprijs (middagmaal, bus, fooi chauffeur, gidsen en inkomgelden):
€ 40 voor leden, € 45 voor niet-leden.
Inschrijving en betaling: vóór maandag 27 maart via de
bestuursleden of via DF-Schriek rekening: BE18 7509-4675-9265
BIC: AXABBE22 met vermelding “bedrijfsbezoek”.
Het maximum aantal deelnemers is 60. Helaas is dit bedrijfsbezoek
reeds volgeboekt sinds onze opendeurdag. Diegenen die behoren tot
de 60 eerst ingeschrevenen ontvangen een inschrijvingsbevestiging bij
dit Cultureel Contact. Indien je betaling niet gebeurd is vóór 27 maart,
veronderstellen we dat je niet deelneemt en dan wordt je plaats op 27
maart ingenomen door iemand uit de wachtlijst.

LENTEWANDELING IN HET HALLERBOS
op zondag 23 april 2017 om 13 u.
Het Hallerbos is het belangrijkste en meest uitgestrekte bosgebied
tussen Zenne en Zoniën. Het bos is een publiekslieveling dankzij het
prachtige paarse tapijt van wilde hyacinten, die bloeien rond midden
april. Het gevarieerd reliëf zorgt voor heerlijke wandelmogelijkheden
en maakt een bezoek aan dit bos meer dan de moeite waard.
Eén van de meest fantastische natuurverschijnselen in België is
ongetwijfeld de schitterende paarse bloemenpracht in het Hallerbos.

Ieder jaar bloeien er in dit beukenbos miljoenen boshyacinten die
grote paarse tapijten vormen en een haast bedwelmende geur
verspreiden. Het is een echt natuurspektakel.

Praktisch:
 We vertrekken met de bus om 13 u. stipt aan de kerk van Schriek.
 Daar de bus slechts 54 plaatsen bezit is inschrijven voor deze
wandeling noodzakelijk. Dit doe je best bij Paul Vermeylen,
Hoogstraat 14, 2223 Schriek, tel.: 015.23.45.69, e-mail:
vermeylen.p@skynet.be of bij de andere DF-bestuursleden.
 Inschrijven kan tot en met 16 april 2017
 Voor de bus rekenen we € 5 per DF-lid, € 8 voor een niet-lid. Dit
bedrag is te betalen op de bus.
 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18).

