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DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING
IN BELGIË EN IN DE WERELD
op donderdag 27 april om 20 uur
in het Parochiecentrum

door Stefaan Verschoren
Steeds minder jobs in de Belgische industrie
Regelmatig lezen we in de media dat bedrijven herstructureren of zelfs
helemaal uit België verdwijnen. Welke waren 15 jaar geleden de
grootste fabrieken in België en hoe is hun tewerkstelling ondertussen
geëvolueerd?
Als we naar de oorzaken kijken van deze daling kunnen we niet
voorbij aan de loonkosten. Klopt het dat de Belgische loonkosten tot
de hoogste ter wereld behoren? Hoe hoog zijn ze en hoe komt dat?
Welke zijn de dure landen en waar ter wereld kan er goedkoop
geproduceerd worden?
Er wordt wel eens beweerd dat de Belg tot in augustus voor Vadertje
Staat werkt en pas dan voor zichzelf. Klopt dit? In het geven van een
antwoord kunnen we niet voorbij aan het hoge sociale en fiscale
beslag op de lonen in België. Wie heeft het meest baat bij een
loonsverhoging: de overheid of de werknemer zelf? En zorgen die
hoge belastingen dan ook voor gezonde overheidsfinanciën of slaan al
die verdwenen jobs een gat in de staatskas?
Waar zijn deze jobs naartoe?
Zoals trouwens in alle West-Europese landen is de economische groei
in België de afgelopen jaren erg matig geweest met groeicijfers die
schommelen tussen de 0% en 2% per jaar. Dit staat in sterk contrast
met opkomende economieën zoals China en India. Jaar na jaar slagen
zij er in om met meer dan 6 % te groeien. Over welke jobs gaat het
hier en welke sectoren groeien het sterkst?
Welke factoren bepalen waar nieuwe bedrijven gevestigd worden?
Uiteraard spelen de veel lagere loonkosten in deze landen een
belangrijke rol in de economische groei. Toch zijn het niet alleen de
loonkosten die bepalen waar nieuwe bedrijven zich vestigen. We
bekijken ook andere belangrijke factoren die meespelen bij de
vestigingskeuze.

Welke gevolgen heeft de economische groei op het leven in China
en India?
In het laatste gedeelte van de presentatie bekijken we aan de hand van
tientallen zelf genomen foto’s de gevolgen van de economische
ontwikkeling voor de bevolking van China en India. Is de gewone
man in de straat er beter van geworden?
Geen saaie opsomming van alleen maar cijfers en tabellen maar een
gevarieerde presentatie met overzichtelijke grafieken, overzichten en
fotomateriaal gebracht door ons bestuurslid Stefaan Verschoren.
Inkom: € 5, DF-leden: € 3.

LEVENSLIJN
Gouden jubileum:
- vieren hun 50ste huwelijksverjaardag:
* Jozef Verelst en Lisette Mariën op 8 juli 2017
In naam van alle DF-leden: van harte
gefeliciteerd en nog vele zonnige levensdagen
toegewenst!

PAROCHIENIEUWS
* EETDAG
Iedereen is van harte welkom op de parochiale eetdag op
Sinksenzondag 4 juni van 11.30 u. tot 20.00 u. in het
Parochiecentrum te Schriek. Het restaurant is doorlopend open.
Reserveren is niet nodig.
* OPENLUCHTMIS EN PROCESSIE
Dit jaar vindt op 25 juni om 9.30 u. de openluchtmis plaats op het
voetbalveld van KSV Schriek.
Daarna volgt de processie met deelname van alle Schriekse
verenigingen en parochiale werkgroepen.
Uw aanwezigheid wordt warm aanbevolen.

Bezoek aan het Heists Kamertoneel
vrijdag 19 mei 2017
Naar jaarlijkse traditie brengen we een bezoek aan het Heists
Kamertoneel, ditmaal op vrijdag 19 mei 2017. Een avondje genieten
van een komedie geschreven door Georges Faydeau in een regie van
Hans Kraat met als acteurs:
Leo De Vos, Chris Uytterhoeven, Dirk Anthonis, Julia Peeters,
Kristof De Smedt, Lieve Naulaerts, Marleen Feyaerts en Luc
Dumont

Meneer is op jacht
Om zijn geliefde te kunnen zien heeft Duchotel het excuus dat hij gaat
jagen met zijn vriend Cassagne. Zijn andere vriend Moricet is verliefd
op Léontine, zijn vrouw. Léontine gelooft haar man, tot Cassagne
opdaagt, die van niets weet en zo het alibi van Duchotel ondergraaft.
Mevrouw Cassagne is dan weer de minnares van Duchotel. Léontine
zal zich wreken door toe te geven aan de hartstocht van Moricet.
Uiteraard is het rendez-vous huis de plaats waar iedereen elkaar
ontmoet, maar niet wilt ontmoeten. Veel deurengeloop en verkeerde
broeken later wordt alles in der minne geregeld.
Praktisch:
Adres: Kattestraat 1, Heist-op-den-Berg
Prijs per persoon: € 10
De deuren gaan open om 19.45 u. zodat er voor het begin van de
vertoning om 20.30 u. reeds iets kan gedronken worden (kan nadien
ook nog!).
Inschrijven en betalen kan via één van de bestuursleden of door
overschrijving op de rekening van het DF-Schriek op nummer 7509467592-65 met vermelding HKT en het aantal personen.
Inschrijven en betalen kan nog tot uiterlijk 13 mei 2017.

EEN DAGJE-UIT TE DOORNIK
op zondag 28 mei
Met haar 2000 jaar geschiedenis is Doornik
de oudste stad van België.
Haar wortels gaan terug tot de eerste eeuw
vóór onze jaartelling. Koningsstad onder
Childerik zal ze onder Clovis de eerste
hoofdstad van het toekomstige Frankrijk worden.
Rond de 12de tot de 16de eeuw neemt de bevolking toe, de handel
floreert, nieuwe bolwerken worden opgetrokken en de bouw van de
kathedraal wordt gestart, gevolgd door die van het belfort en de
militaire brug ‘Pont des Trous’. Door de verkregen privileges bevrijdt
de stad zich van de religieuze macht. Voortaan maakt ze deel uit van
het Franse koninkrijk. De kunsten kennen een sterke ontwikkeling.
Vanaf de 16de eeuw wakkert Doornik, sleutel en toegangspoort tot het
Franse koninkrijk, de inhaligheid van de grote mogendheden aan: ze
komt achtereenvolgens onder Engels, verschillende keren Frans,
Spaans, Oostenrijks en Hollands bewind. Het nieuwe «Genève van het
noorden» ondergaat de repressie van de inquisitie.
Vanaf 1830 stelt Doornik zich open voor de vooruitgang. De Tweede
Wereldoorlog treft de stad hard. Maar Doornik krabbelt weer recht, en
restaureert alles met respect voor haar verleden. In 1977 worden de
Belgische gemeenten gefusioneerd. Doornik wordt samengevoegd met
de 29 omliggende dorpen en wordt zo de grootste territoriale entiteit
van Wallonië.
PROGRAMMA:
- 07.30 u. (STIPT) vertrek met de bus aan de kerk te Schriek
- 09.30 u. ontvangst met koffie en versnaperingen
- 10.00 u. film “De gang van de tijd’
- 10.30 u. UNESCO tour (Notre-Dame kathedraal en historisch
stadsgedeelte)
- 12.00 u. keuze uit twee programma’s (zie verder)
- 17.30 u. gezamenlijk avondmaal in Doornik
- 21.30 u. Aankomst te Schriek

Programmakeuze om 12.00 u.:
Programma 1: vertrek met de bus voor een wandeling van 13km
door het mooie landschap rond Doornik met picknick onderweg.
Programma 2: vrij middagmaal of picknick, daarna vrij tijdsgebruik.
13.30 u. rondrit toeristisch treintje (met gids)
14.30 u. Doornikse steen en steengroeves (met gids)
Verdere info over de activiteiten:
- Film: ‘De gang van de tijd’ (20 min.)
Tijdens dit multimedia spektakel ga je terug tot in de Romeinse tijd
en de middeleeuwse keizer Clovis, via de tachtigjarige oorlog naar
de bloeiende lakenhandel om te eindigen bij de twee
wereldoorlogen.
- UNESCO tour (Notre-Dame kathedraal en historisch
stadsgedeelte)
Deze wandeling
brengt je naar de
Notre-Dame
kathedraal,
de
enige kathedraal
in België die als
UNESCO
werelderfgoed is
erkend.
Daarna
neemt de gids je
mee
in
het
historische
hart
van
de
stad,
langsheen het Belfort. Dit is het oudste belfort van België,
gebouwd in de 12de eeuw, en staat ook op de lijst van UNESCO
werelderfgoed.

- Wandeling
Na de UNESCO tour vertrekken we met de bus naar Herinnes
Leocourt voor een wandeling van ± 13 km. Na een dik uur
wandelen is er een plas- en drankpauze in Obigies waarna we via
Mont-Saint-Aubert verder wandelen naar Doornik.
- Rondrit met toeristisch treintje (met gids)
Aan boord van het toeristisch treintje verken je de stad en haar
opmerkelijke gebouwen, langs haar pittoreske straatjes, gezellige
pleintjes, kades en historische wijken. Vertrek aan de dienst voor
toerisme, Place Paul-Emile Janson.
- Doornikse steen en steengroeves (busrit met gids)
“Doornikse steen” ken je ongetwijfeld. De zilvergrijze kalksteen
werd in Doornik gebruikt voor de bouw van de kathedraal en het
belfort, maar ook ver buiten Doornik vind je bouwwerken terug in
Doornikse steen. Deze grondstof ligt dan ook aan de basis van de
rijkdom van Doornik. Behalve als bouwsteen, dient de grondstof
ook voor de productie van kalk. Tot op vandaag is de exploitatie
van de steengroeven één van de belangrijkste economieën van de
regio. De gids brengt je langs verschillende sites die met Doornikse
steen verband houden: een oude cementfabriek, mijnen en
kalkovens.
- Kostprijs (bus, gidsen en avondmaal inbegrepen):
programma 1: € 45 (€ 40 voor DF leden)
programma 2: € 50 (€ 45 voor DF leden)
€ 15 voor kinderen vanaf 6 jaar
- Inschrijven en betalen vóór 20 mei: aan een bestuurslid of door
overschrijving op de rekening van DF Schriek: 750-9467592-65.
met vermelding “Doornik” en het aantal leden – niet leden –
kinderen – programma 1 of 2.
Diegenen die reeds hebben ingeschreven ontvangen een
inschrijvingsbevestiging bij dit Cultureel Contact. Indien je betaling
niet gebeurd is vóór 20 mei, veronderstellen we dat je niet
deelneemt en dan wordt je plaats ingenomen door iemand uit de
wachtlijst.

OCHTENDWANDELING
op zondag 18 juni om 5.30 u.
Het tijdstip van vertrek, de prachtige omgeving rond Schriek en
natuurlijk als afsluiter het gezellige ontbijt staan al jaren garant voor
een geslaagde dauwhappening zoals alleen Davidsfonds Schriek die
voor u kan organiseren.
Dus... sta op 18 juni eens
extra vroeg op om bij dag
en dauw de ochtendwandeling
van
het
Davidsfonds aan te vatten.
Snuif de frisse ochtendlucht, stap door het natte
gras van bos en wei, het zal
je deugd doen! Wat is er
immers mooier dan tijdens een stille ochtend de natuur horen en zien
ontwaken: optrekkende mist tussen de bomen, slierten nevels over
dampende velden, vogels die beginnen aan hun dagelijks concert,
wegspringende konijnen tussen kronkelende boomwortels... en de zon
die ons hopelijk komt begroeten. Wandelend langs trage binnenwegen
kunnen we al wat er leeft, groeit en bloeit in Schriek bewonderen.
We hopen dat op zondag 18 juni om 5.30 u. vele vroege vogels aan
het Parochiecentrum van Schriek zullen opdagen om samen intens te
genieten van een ontspannende en gezonde wandeling van ongeveer 2
à 2,5 uur door het Schriekse platteland.
Deze ochtendtocht wordt zoals steeds afgesloten in het
Parochiecentrum met een gezellig en uitgebreid ontbijt met “spek en
eieren”, vers gebakken brood, eigen bereide confituur en koffie of
thee. Die ochtend eventjes zondigen tegen de "cholesterolvoorschriften" zal wel geen kwaad kunnen zeker?
Wandel mee met deze frisse ochtendwandeling en bewonder het
ontwakend Schriekse landschap!

