Spar Schriek steunt de lokale
verenigingen
Aan de uitgang van de SPAR winkel van Schriek staan een aantal
verzamelurnen waaronder ook één van Davidsfonds Schriek. Vanaf 1
oktober t.e.m. 31 oktober ontvangen alle klanten bij elke
aankoopschijf van € 10 (uitgezonderd een aantal artikelen zoals
rookwaren, lotto, ….) een jeton.
Mogen we jullie vragen Davidsfonds Schriek te sponsoren en jullie
jetons te deponeren in de urne van het Davidsfonds. Want met wat
extra steun nog meer mogelijkheden voor onze vereniging!
Alvast bedankt voor jullie medewerking en steun!
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LEVENSLIJN
Overleden:
* Jeanne Godts (°Hallaar, 1 juni 1925, +Haacht,
26 juni 2017), weduwe van Mon Coudré en
schoonmoeder en moeder van onze leden Albert
en Monique Dockx-Coudré.
* Ivonne Verbeeck (°Schriek, 22 april 1924,
+Keerbergen, 4 juli 2017), weduwe van Jules Van
Kelst en schoonmoeder en moeder van onze leden Stefaan en Liliane
Volckaerts-Van Kelst.
* ons lid Florimond Mariën (°Keerbergen 17 december 1943,
+Tremelo, 17 juli 2017), echtgenoot van Maria Heremans.
* Madeleine Boecksteyns (°Keerbergen, 14 augustus 1930,
+Bonheiden, 5 augustus 2017), echtgenote van Jos Vermeulen en
moeder en schoonmoeder van onze leden Jean Pierre en Rita
Vermeulen-Goris.
We wensen deze getroffen families veel sterkte toe in het
verwerken van hun stil maar groot verdriet.

Inhoud:
- 24/09
- 30/09
- 13/10
- 14/10
- 22/10
- 27/10

Davidsfonds Opendeur
Startviering Schriekse verenigingen +
parochiereceptie
Radio Gaga
Dagje-uit voor Kids
Herfstwandeling te Merksplas-Wortel Kolonie
Gamrupa Teach The Teacher

- Davidsfonds Cultuurkaart
- Gastronomisch wandelweekend
- Sparactie
- Levenslijn
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DAVIDSFONDS OPENDEUR
24 september 2017 – Parochiecentrum Schriek
14.00 u. tot 19.00 u.
Terugblikken op een fijne vakantie!
Uitkijken naar een fantastisch cultuurseizoen bij het Davidsfonds!
Wil je graag weten wat Davidsfonds Schriek voor jullie in petto heeft,
kom dan een kijkje nemen op onze Opendeurdag! We verwelkomen
jullie graag met een glaasje bubbels!
Er staan verrassende en boeiende activiteiten op ons jaarprogramma.
Wil je er zeker bij zijn, schrijf je dan tijdens onze Opendeurdag in voor
één of meerdere van deze activiteiten.
Voor het hernieuwen van het lidmaatschap biedt het DF jullie een
grote, gevarieerde keuze boeken en cd’s aan samengevat in de
Cultuurgids. Deze is of wordt
je bezorgd door uw
wijkverantwoordelijke. Heb je al een favoriet boek aangeduid? In de
zaal kan je het bijna volledige aanbod aan boeken en cd’s inkijken en
een definitieve keuze maken!

STARTVIERING SCHRIEKSE
VERENIGINGEN
Alle leden zijn van harte welkom op de STARTVIERING van de
VERENIGINGEN op zaterdag 30 september tijdens de mis van 19
uur
alsook op de PAROCHIERECEPTIE na de mis in het Parochiecentrum

RADIO GAGA
13 oktober 2017 – Parochiecentrum – 20.00 u.
De vrienden en reporters Dominique Van Malder (41) en Joris Hessels
(37) trokken reeds twee seizoenen met een mobiele radiostudio in een
oude, omgebouwde caravan naar plekken in België en buitenland waar
mooie en ontroerende verhalen te rapen waren. Geïnterviewden
mochten telkens een verzoeknummer aanvragen dat in het programma
ook de overgang naar een volgend interview toeliet.

Breng zeker je keuzeformulier mee! Wanneer je tijdens onze
Opendeurdag lid wordt of je lidmaatschap hernieuwt, krijg je gratis een
prachtig boek: “De mooiste kruidentuinen van Vlaanderen” of “Lekkel,
een culinaire reis door Azië!”
Kan je er niet bij zijn op 24 september, dan komt je
wijkverantwoordelijke na de Opendeurdag langs om het bestelformulier
op te halen.
De moeite waard tijdens onze Opendeurdag: tentoonstelling van
sculpturen uit Carrara-marmer door beeldhouwer Willy Roothooft.
Ook niet te missen zijn onze lekkere DF-croques, taart, rijstpap en
dranken naar wens! Dit allemaal bij een gezellige babbel in ons DFcafé!
Dankjewel voor jullie enthousiasme in ons Davidsfonds!
Het programma dat op CANVAS zeer hoge kijkcijfers scoorde, werd in
2015 met veel lof onthaald, waaronder een nominatie op de Vlaamse
Televisie Sterren 2016 voor Populairste Televisieprogramma en Beste
Reportage, Documentaire en Informatie.
Tijdens onze opendeur zenden wij het wereldkampioenschap wielrennen ‘live’ uit op groot scherm. Geen reden dus om thuis te blijven!

In het najaar van 2016 volgde een tweede reeks van 8 afleveringen en
vanaf 13 september 2017 start de derde en laatste reeks op Canvas en
Radio 2.
Op 13 oktober 2017 komen ze hun verhaal vertellen, afgewisseld met
enkele beeldfragmenten live in onze studio in het Parochiecentrum om
20 u.
Voorverkoop: € 8
Inkom: DF Leden: € 8 – Niet DF Leden: € 10
Reservaties 015/23.53.72 – vermeylen.p@skynet.be

DAGJE-UIT VOOR KIDS
14 oktober 2017
Voor ons derde Dagje-uit voor Kids trekken we opnieuw naar het
buitenland naar de prachtige «Efteling» met zijn wereld vol wonderen
voor alle leeftijden.

De Efteling is gelegen in Kaatsheuvel, een dorp in de Nederlandse
provincie Noord-Brabant. Het is qua bezoekersaantallen en oppervlakte
het grootste attractiepark van de Benelux. De Efteling is ook een van
de 25 meest bezochte themaparken in de wereld en was in 2016 na het
Franse Disneyland Parijs en het Duitse Europa-Park het meest
bezochte pretpark van Europa. Het Efteling park bestaat uit 5
themagebieden (‘Rijken’):
Fantasierijk: ook wel het Rijk der
Fantasie genoemd, is gebaseerd op de wereld
van Pardoes. Het Rijk der Fantasie is het
themagebied waar de attractie Symbolica
(nieuw sinds de zomer van 2017) en het
pannenkoekenrestaurant Polles Keuken de belangrijkste onderdelen
van zijn.
Marerijk: Het Marerijk ligt in het westen van
het park en is het meest sprookjesachtige

themagebied vol klassieke sprookjes. Dit gebied is dan ook vooral
gericht op de kleinere kinderen.
Anderrijk: Het Anderrijk ligt in het
zuiden van het park en is onder te verdelen
in kleinere gebieden. Het gebied is
gethematiseerd naar verschillende landen.
Belangrijkste attracties zijn de Fata Morgana,
Bobbaan, Pandadroom, …
Reizenrijk: Het Reizenrijk ligt in het
noorden van het park en heeft veel gelijkenissen
met het Anderrijk. De laatste aanwinst in het
Reizenrijk is de overdekte achtbaan Vogel Rok.
Verder zijn er voor (kleine) kinderen Carnaval
Festival, het Avonturendoolhof, ...
Ruigrijk: Het Ruigrijk ligt in het oosten van het park en grenst in
het noorden aan het Reizenrijk en in het
westen aan Anderrijk. In dit rijk zijn de
spectaculaire en ruige attracties van de
Efteling te vinden waaronder de Baron 1898,
Joris en de draak (houten tweelingachtbaan),
…
Deze uitstap wordt u aangeboden door DF-Schriek aan de prijs
van € 25 per persoon (kinderen onder de drie jaar zijn gratis), niet
leden ouder dan 18 jaar betalen € 30. Parkeerticket is niet in de
prijs begrepen. Inschrijven kan op de opendeurdag of via email
naar geert.jacobs@telenet.be en na betaling op rekeningnr. BE18
7509 4675 9265 met melding van “Dagje-uit Kids – Efteling –
Aantal personen”.
Inschrijven kan tot en met 1 oktober 2017
Praktische info: Je dient zelf met de wagen (of via
Carpooling) naar de Efteling te rijden. Zo kan je zelf
beslissen hoe lang je wenst te blijven in het Park. Meer
info volgt nog na je inschrijving.

HERFSTWANDELING TE MERKSPLAS
WORTEL KOLONIE
22 oktober 2017
Voor onze eerste wandeling van het nieuwe werkjaar trekken we er al
onmiddellijk op uit met de bus richting Merksplas voor een bezoek aan
de Kolonie 5-7.
Kolonie 5-7 bestaat uit Wortel- en
Merksplas-Kolonie. Beide Koloniën
maken deel uit van de Koloniën van
Weldadigheid.
De Koloniën van
Weldadigheid ontstonden aan het
begin van de negentiende eeuw als
ambitieus sociaal experiment (4 juli
1824 in de vijftienjarige periode
dat België deel
uitmaakte
van
Nederland). De Koloniën liggen op
een steenworp van elkaar maar
hebben toch elk een eigen verleden
en karakter.
Landlopers werden tewerkgesteld in verschillende ambachten en in
een bloeiende boerderij. Bijna 1.000 hectare ‘woeste’ gronden werden
in Hoogstraten en Merksplas door vele mensenhanden bewerkt tot
landbouwgronden en bossen met keurige dreven en gebouwen. Na de
Belgische onafhankelijkheid werden Wortel- en Merksplas-Kolonie
overheidsinstellingen waar landlopers en bedelaars verplicht naartoe
gestuurd werden.
Na de afschaffing in 1993 kwam een aantal
gebouwen, onder andere de boerderij, leeg
te staan. Tegenwoordig wordt een deel van
de infrastructuur gebruikt als gesloten
centrum voor illegalen. Het hoofddeel van
de gebouwen werd al langer als gewone
gevangenis gebruikt. De kolonie is een
uitgestrekt domein, waarop naast de
gevangenis, het illegalencentrum en de
boerderijen onder andere ook een groot

aantal woningen, een schooltje en een kerk staan.
Vandaag is Kolonie 5-7 een oase van rust. Hoewel de landlopers
verdwenen zijn, zijn de sporen van de landbouwkoloniën nog goed
zichtbaar in het landschap. Treed dus met ons mee in de voetsporen
van de landlopers en ontdek dit geweldig domein met haar bossen en
dreven.
Het verloop van de dag ziet er als volgt:
 Vertrek met de bus om 10.00 u. aan de kerk
van Schriek
 Aankomst omstreeks 11.15 u. aan de Merksplas Kolonie
 Vrij bezoek aan het BEZOEKERSCENTRUM
KOLONIE 5-7
 Lunch (soep en charcuterie ) om 12.00 u. in
Brasserie Veldkeuken
 Om 14.00 u. heb je de keuze tussen twee activiteiten:
o Wandeling van ca 10 km waarbij we een halte houden in
de Wortel Kolonie.
o Wandeling met Gids: “Vagebondjespad” (5 km. – 2 u.
stevig schoeisel). Een bezoek in de gevangenis kan niet
omwille van veiligheidsredenen, maar met de gids
wandel je vlak langs de strafinrichting en het centrum
voor illegalen. De gids vertelt je het socioculturele
verhaal van de vroegere en huidige “bewoners” en
personeelsleden, alsook van het justitiedorp in de
voormalige landloperskolonie.
 Vertrek om 18.00 u. richting Schriek
Kostprijs: DF Leden: € 25 – Niet DF Leden: € 30
In deze prijs is inbegrepen: bus, lunch en gids

activiteiten van Davidsfonds Schriek, maar ook bij Davidsfonds
evenementen, reizen, cursussen, boeken en toonaangevende
cultuurhuizen en cultuuraanbieders in Vlaanderen (zie cultuurgids
blz. 9 tot 12).

EEN HART VOOR SIFOE (GAMBIA)
27 oktober 2017 – Parochiecentrum – 20.00 u.
Twee leerkrachten van de gemeentelijke kleuterschool Gekko te
Bonheiden (waaronder ons DF Lid Sofie Geeraerts) en twee
verpleegkundigen (waaronder ons DF Lid Nadia Geeraerts) vertrokken
vorig jaar rond Allerheiligen binnen het kader van het Europese
Gamrupa -Teach the Teacher- project voor twee weken naar Gambia.
Hun educatief project viel zodanig mee dat ze volgend jaar terugkeren
tijdens het krokusverlof om nog meer hulp te bieden.
Sofie en Karen (leerkrachten
Gekko), Lief en Nadia
(verpleegkundigen) zijn na
twee weken hard en gericht
samenwerken, zeer voldaan
teruggekeerd uit Gambia
met een onbeschrijfelijk
ontroerend, mooi en rijk
verhaal.
Benieuwd
naar
hun
verhalen?
Kom
dan
luisteren en kijken op 27
oktober 2017 in de kleine zaal van het PCC Schriek naar hun
verhaal en wat hun plannen zijn voor volgend jaar.
Hun dagboek kan je lezen op http://wijingambia.reislogger.nl/archief
Inkom: DF Leden: € 3 – Niet DF Leden: € 5

DE DAVIDSFONDS CULTUURKAART
De Davidsfonds Cultuurkaart is in feite je lidkaart. De kaart geeft
recht op extra kortingen en exclusieve voordelen, niet alleen op de

Lidmaatschapsformule:
Een Cultuurkaart kan bekomen worden door:
- ofwel voor minstens € 40 boeken en/of cd’s uit de cultuurgids te
kiezen.
- ofwel gewoon € 40 te betalen zonder boeken te bestellen.
Belangrijk: het computerprogramma waarmee het lidmaatschap wordt
ingegeven aanvaardt geen hernieuwing indien het bedrag van de
boeken en/of cd’s niet minimum € 40 bedraagt!
Keuzeformulier
Het keuzeformulier is, net zoals vorig jaar, een bestelformulier op A4formaat, waarop je, op de achterzijde, zelf je bestelling kan noteren met
vermelding van boeknummer, titel en prijs.
Het keuzeformulier staat ook in de Cultuurgids afgedrukt (blz. 97 en
98).
Heb je je oog laten vallen op titels die niet in de Cultuurgids staan maar
wel op de Davidsfonds website? Geen probleem: ook die kan je
bestellen zo lang ze in voorraad zijn.
Aanvinken van de privacyverklaring: vanaf mei 2018 eist de wet op
de privacy dat mensen actief hun akkoord moeten geven aan het
Davidsfonds om hun persoonsgegevens te mogen verwerken. Het
Davidsfonds staat garant dat uw persoonsgegevens uitsluitend intern
worden gebruikt en niet zomaar aan derden worden doorgegeven. Uw
akkoord is nodig opdat het Davidsfonds alle informatie, zoals vb. het
Davidsfonds Cultuurmagazine aan haar leden kan opsturen.
Bewijsstrook
Het keuzeformulier bevat onderaan ook een bewijsstrook van de
bestellingen voor het lidmaatschap. Hierop kan je de bestelde
boeknummers en de wijze van betaling noteren en de strook zelf
bewaren ter controle van de geleverde boeken of cd’s.
Cultuurkaarten voor het hele gezin

Het Davidsfonds lidmaatschap is een gezinslidmaatschap. Zo kan je
voor alle leden van het gezin, die op hetzelfde adres wonen, gratis een
Cultuurkaart aanvragen. Daarvoor moeten de gegevens van de partner
en/of de kinderen worden
ingevuld op de voorkant van
het keuzeformulier.
Heb je vorig jaar reeds een
cultuurkaart
aangevraagd
voor je gezinsleden, wel dan
staan deze reeds voorgedrukt
op het keuzeformulier. Gelieve
in dit geval de gegevens te
controleren en eventueel aan
te passen.
Lid worden van het Davidsfonds: meteen waar voor je geld!
Boeken en/of cd’s in ruil voor je bijdrage aan het Davidsfonds!

GASTRONOMISCH WANDELWEEKEND
26 tot 28 januari 2018
Tijdens onze opendeurdag op 24 september kan u zich inschrijven voor
ons 38ste Gastronomisch Wandelweekend.
Onze bestemming dit werkjaar is domein Ol Fosse d’Outh te Houffalize.
Dit vakantiedomein behoort tot de
Vayamundo groep en kreeg in de
voorbije jaren een totale make-over.
Kamers werden opgesmukt, receptie
en bar werden in een nieuw kleedje gestoken, speeltuintjes kregen
nieuwe speeltoestellen. Kortom, het ademt een warme sfeer uit die
zeker ook tijdens koudere winterdagen en winteravonden iedereen ten
alle tijden in een juiste stemming zal weten te brengen.
Vanuit het centrum zelf wordt een heel programma aan ons
aangeboden. Hieraan kan iedereen vrijblijvend deelnemen. Daarnaast
bieden wij uiteraard onze gekende wandelingen aan en zal er terug
rekening gehouden worden met de bergachtige omgeving waarin we
ons bevinden.

Vanuit Schriek vertrekken we net zoals vorig jaar op vrijdagmorgen
reeds met de autobus. Spoedig inschrijving is de boodschap want vol
is vol. We kunnen helaas geen zitjes bij creëren in de autobus die ons
ter beschikking staat.
Diegene die van plan zouden zijn om met de trein naar Houffalize te
sporen, wij hebben navraag gedaan bij de verantwoordelijken van Ol
Fosse d’Outh die het treinverhaal afraden. Op vrijdag zou je eventueel
met één busdienst (inderdaad, slechts één busrit die dag) vanuit Luik
nog tot in Houffalize geraken, maar zondag is er geen busrit terug.
Wie zich in wil schrijven voor het Gastronomisch Wandelweekend, kan
dit op onze opendeurdag via de daarvoor voorziene inschrijvingsformulieren. Let op, het is zéér belangrijk dat deze formulieren volledig
ingevuld worden. Naam, geboortedatum, adres dienen volledig te zijn
omdat er ten alle tijden een volledige deelnemerslijst ter beschikking
moet kunnen gesteld worden van de brandweer.
Wie niet aanwezig kan zijn op de opendeurdag, kan zich inschrijven bij
Geert Jacobs - geert.jacobs@telenet.be of bij Bert Van Craen –
bert.van.craen1@telenet.be.

