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Zaterdag 4 en zondag 5 november organiseren wij in het parochiecentrum te Schriek onze 47ste Boeken- en wenskaartenbeurs.
In samenwerking met boekhandel ‘De Zondvloed’ presenteren wij een
ruim aanbod aan boeken, verscheiden in categorieën, waarbij u zeker
en vast de actuele top-10 zal vinden.
Wie voor de aankomende feestdagen of een andere gelegenheid nog
op zoek is naar een gepaste wenskaart heeft een ruime keuze in het
aanbod van uitgeverij ‘Muurkranten’.
Tevens van de partij is ‘Bond Zonder Naam’ die met hun eigen stand
hun aanbod aan ons voorstellen.
Tijdens deze 47ste editie geven wij extra aandacht aan dorpsgenoot
‘Stan Jacobs’ (winnaar Literatuurprijs 2017).. Stan presenteert zijn
psychologische thriller ‘Gebroken Wit’ en zal aanwezig zijn om zijn
boek voor u te signeren.
openingsuren BOEKENBEURS:
- zaterdag 4 november: van 15 tot 21 uur
- zondag 5 november: van 10 tot 20 uur
Geen boekenbeurs natuurlijk zonder de mogelijkheid om een drankje te
nuttigen of de honger te stillen. Wij serveren:
- pannenkoeken met siroop of suiker
- frikadellen met krieken
- rijstpap met bruine suiker of met fruit en slagroom
AAN DEMOCRATISCHE PRIJZEN
ons RESTAURANT is open op:
- zaterdag vanaf 15 u.
- zondag vanaf 13 u.
GRATIS TOEGANG – GRATIS TOEGANG – GRATIS TOEGANG

Van harte uitgenodigd op ons

RUBEN VAN GUCHT - “SPORTMAN”

FAMILIEFEEST

vrijdag 17 november 2017 om 20 uur
Parochiecentrum Schriek

vrijdag 10 november 2017 om 19.30 uur
in het Parochiecentrum
* aperitief
* Krabcocktail
* preiroomsoep
* varkenshaasje met wintergarnituur en
kroketten
* ijssoes met warme chocoladesaus
* koffie & thee
* witte en rode wijnen

Na de feestmaaltijd speelt een DJ 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 4 & 5
november door voorafbetaling aan een bestuurslid of door het
bedrag te storten op rekening van Davidsfonds Schriek: BE18
7509 4675 9265 met vermelding “familiefeest”.

In SPORTMAN vertelt Ruben Van Gucht kleine en grote anekdotes die
de voorbije jaren aan zijn neus zijn gepasseerd. De zoektocht naar
Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels Albert op
Francorchamps, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op
hoogtestage met Jurgen Van Den Broeck, het evangelie schenken aan
Romelu Lukaku, de sprint aantrekken voor Greg Van Avermaet,
quizzen met Jan Vertonghen en tochten van honderd kilometer lopen ...
Voor het eerst bundelt hij de verhalen die zich
in de voorbije tien jaar hebben afgespeeld in
zowel zijn carrière als zijn leven. SPORTMAN
wordt hierdoor een wereldreis door Europa,
Afrika
en
Zuid-Amerika,
waarin
de
gebeurtenissen door de ogen van de
sportjournalist én de sporter in de journalist
worden verteld. Zo beklimt hij bergen, test hij
het werelduurrecord en waagt hij zich aan
ultralopen.
Sportman is niet alleen het verhaal van de
sportjournalist, maar ook van de mens Ruben
Van Gucht.
Van Gucht trekt op tournee met twee van z'n vaste muzikale
compagnons: Mathieu & Guillaume. De troubabroers uit Antwerpen
ondersteunen, vervolledigen of vertalen de verhalen in muzikale
bewoordingen.
Voorverkoop: € 10 / Inkom: € 12
Reservaties 015 23.53.72 (Martine) en via vermeylen.p@skynet.be
Kaarten te verkrijgen bij Martine Kerremans Leuvensebaan 18
Schriek

WANDELING TE RIJMENAM
zondag 26 november om 14 uur
Voor onze tweede wandeling van het nieuwe werkjaar trekken we
richting Rijmenam. Rijmenam ligt in het zuiden van de provincie
Antwerpen en is een deelgemeente van Bonheiden vlak aan de Dijle.
Uit allerlei vondsten blijkt dat Rijmenam al
bewoond werd in de prehistorie. Later
vestigden de Romeinen zich er. Volgens
oude documenten lag er ergens in
Rijmenam zelfs een Romeinse villa, die
nog steeds niet is gevonden.
De wandeling (van ca. 8 à 9 km) vertrekt
om 14 u. Deze keer niet in het centrum
(omwille van de werken) maar op het
kruispunt van de “Kruisstraat”, “Oude
Keerbergsebaan” en “Hoogstraat”. Onze
gidsen zullen jullie daar opwachten en er
is voldoende plaats om de wagen te parkeren.
Onze gids Theo Geeraerts zal ons begeleiden tijdens deze wandeling
langs de mooiste plekjes van Rijmenam.
Op het einde van de wandeling passeren we nog even langs het dorp
voor wat bij te tanken in één van de lokale cafés.
Dus wandelaars op post voor deze fantastische wandeling!
Praktisch:
• We vertrekken om 14 u. stipt aan het kruispunt van de
“Kruisstraat”, “Oude Keerbergsebaan” en “Hoogstraat”.
Wanneer u van Keerbergen komt, links aan de lichten richting
Rijmenam en vervolgens aan de eerste vluchtheuvel
(Seniorenresidentie Zonneweelde) naar links tot aan de bocht
van 90°, daar zal iemand van het Davidsfonds bestuur staan
om u op te wachten en door te verwijzen naar de
parkeerplaats.
• Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18).

PROEFAVOND CHAMPAGNE
met Peter Doomen
vrijdag 8 december om 20 uur
in het Parochiecentrum van Schriek
Peter Doomen kent u misschien als auteur van het boek “Meer dan 200
Champagneadresjes”, een uitgave van het Davidsfonds. Peter is
tevens hoofdredacteur van het magazine “Ken Wijn” van de Vlaamse
Wijngilde en werd in 2013 tot
“Ambassadeur du Champagne”
voor België verkozen. Dankzij zijn
talloze reizen en bezoeken die hij
als bubbelgek bracht aan de
Champagne kent hij de streek als
zijn broekzak. De geschikte man
dus om ons mee op ontdekking te
nemen door de champagne: van
de heuvels van de Côte des
Blancs, de valleien van de Marne, tot de top van de Montagne de
Reims en zelfs naar het zonnige zuiden van de Aube.
Uit deze verschillende streken gaan we
samen, twee uur lang, aan de hand van 6
champagnes, de sensatie van de grote
champagnehuizen
en
onbekende
juweeltjes uit de champagne beleven.
Dus: allen welkom in de sprankelende
wereld
van
champagne,
want…
champagne staat voor elegantie en
feestelijkheid, voor luxe en sensualiteit.
Kostprijs voor deze proefavond is € 20 voor DF-leden en € 25 voor
niet-leden.
Daar we voldoende champagne en glazen moeten voorzien is
inschrijven en voorafbetaling (rekening Davidsfonds Schriek: BE18
7509 4675 9265) voor deze proefavond noodzakelijk en dit vóór
vrijdag 1 december.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 60!

“Kerst-op-t’Goor” door Sinfonia Heist
Diamond Chamber Orchestra
André Walschaerts (Dirigent)
Joke Cromheecke (Sopraan)
Het Vocaal Ensemble

zondag 17 december om 15.00 uur
in de Sint Alfonsuskerk te Heist-Goor
Dit jaar organiseert Sinfonia Heist haar 4de kerstconcert in de SintAlfonsuskerk te Heist-Goor. Het muzikale programma omvat tal van
overbekende
kerstliederen
waaronder enkele wondermooie
en verfrissende Angelsaksische
kerstsongs
afgewisseld
met
instrumentale intermezzi.
Dit concert wordt u gebracht door
sopraan Joke Cromheecke en het
Vocaal Ensemble o.l.v. Lydia Van
den Berckt, orkestraal ondersteund door het “Diamond
Chamber Orchestra” onder leiding van dirigent André Walschaerts.
Breng jezelf alvast in een lichte kerstroes en geniet ten volle mee van
deze “Kerst-op-’t Goor”
Hiervoor hebben we 20 kaarten besteld.
Kostprijs: € 15. (Davidsfondsleden: € 13)
U kan inschrijven bij Paul Michiels (015 / 34.44.89) of bij de andere
bestuursleden.
Betaling kan bij één van de bestuursleden of door overschrijving
op onze DF-rekening BE18 7509 4675 9265 met vermelding
“Kerstconcert + naam + aantal kaarten”

KRIS DE BRUYNE TRIO
Zijn mooiste liefdesliedjes
vrijdag 19 januari 2018 om 20 uur
in het Parochiecentrum van Schriek
Kris De Bruyne, Gijs Hollebosch en
Yves Meersschaert - 3 spitsbroeders zochten uit 280 songs van Kris naar
zijn ‘vergeten’ liefdesliedjes die de fans
na de concerten aan Kris bleven
vragen. Die ‘verloren’ schat van songs
was verrassender en rijker dan het trio
verwachtte en inschatte. Met dit
concert pikt Kris De Bruyne die parels,
naast enkele hits, graag weer op.
Met zijn Nederlandstalig oeuvre werd
Kris De Bruyne in het begin tot de
kleinkunstbeweging gerekend. Toen hij
vrij snel op de elektrische gitaar overschakelde, verwierf hij ook
aanzien als rockartiest. Hits zijn onder meer Amsterdam, Vilvoorde
City, De peulschil en De onverbiddelijke zoener.
Gijs, Yves & Kris - ook al zijn ze maar met zijn drieën - toveren hun
magische ‘sound’ te voorschijn die u - letterlijk - nog nooit hebt
gehoord! Ze wisselen hun muzikale poëzie, oor voor het detail en
kracht uit met als prachtig resultaat: liefde en blues, amore e dolore in
“Zijn mooiste liefdesliedjes”.
Kaarten zijn te bekomen aan € 15 in voorverkoop bij Martine
Kerremans, (015 23.53.72) Leuvensebaan 18, 2223 Schriek, via
vermeylen.p@skynet.be en bij alle DF bestuursleden.
Let op: de plaatsen zijn genummerd! Wees er vlug bij voor de
beste zitplaatsen!

Operette “DE VOGELHANDELAAR”
op vrijdag 9 februari 2018 om 20 uur
in het Cultuurcentrum te Heist-op-den-Berg
De Vogelhandelaar uit 1891 is het bekendste werk van componist Carl
Zeller en een van de meest gespeelde werken uit het
operetterepertoire. De muziek is charmant, geestig en vrolijk en klinkt
zeer vertrouwd in de oren: “Ich bin
die Christel von der Post”,
“Schenkt man sich Rosen in Tirol”,
“de Rijnwals” … het is allemaal
even bekend en sprankelend.
Twee grote finales worden
afgewisseld
door
ensembles,
aria’s, duetten en terzetten, aan
elkaar verbonden door, nu eens
komische, dan weer emotionele
speelscènes.
Deze kleurrijke komedie speelt
zich af in Rhein-Pfalz, begin 18de
eeuw. De twee geliefden: de
knappe Tiroolse vogelkoopman Adam en de dorpspostbode Christel,
geraken ongewild betrokken in talrijke romantische intriges. Een
grappig spel van misverstanden mondt uit in een traditioneel eindgoed-al-goed, zoals het hoort in een operette.
Het VMT zal ons weeral verwennen met een frisse operette, een
professionele cast muzikanten, acteurs en dansers, schitterende
decors en kostumering.
Het Davidsfonds heeft 50 kaarten op het gelijkvloers aan groepstarief
(€ 26) aangeschaft. Wenst u 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 u de kaarten eind december, begin
januari zal ontvangen.

Gastronomisch Wandelweekend
Ol Fosse d’Outh – Houffalize
24 tot 26 januari 2018
Nog niet ingeschreven voor ons gastronomisch wandelweekend? Tot
10 november kan u zich nog inschrijven voor ons 38ste weekend te
Houffalize.
Tijdens onze ‘Boeken- en wenskaartenbeurs’ op 4 en 5 november kan
u zich nog ter plaatse inschrijven. Zeer belangrijk bij het invullen van
uw deelnameformulier is dat u het inschrijvingsformulier ‘volledig’
invult.
Enkel formulieren die volledig zijn ingevuld kunnen uw
deelname garanderen.
Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier, ontvangt u van ons uw
bevestigingsformulier met alle betalingsgegevens.
Diegenen die reeds ingeschreven zijn, ontvangen samen met dit
Cultureel Contact hun bevestigingsformulier. Gelieve dit formulier te
controleren en bij eventuele opmerkingen contact op te nemen met
Geert Jacobs – geert.jacobs@telenet.be - 0496/57.39.68 of Bert Van
Craen – bert.van.craen1@telenet.be - 0496/23.47.51.
Bij hen kan u eveneens ook nog een inschrijvingsformulier bekomen.
Nadat uw inschrijving definitief is, ontvangt u een informatiebrochure
over ons gastronomisch wandelweekend met nuttige informatie over de
bestemming, de reisweg, contactgegevens, uitstapmogelijkheden, …
Op vrijdagmorgen vertrekken we met de bus vanuit Schriek richting
Houffalize. ’s Middags kan u in Vayamundo Brasserie terecht voor een
snack of lichte maaltijd naar vrije keuze. Dit is de reden waarom u bij
inschrijving geen aanduidig moet maken of u een middagmaal wenst bij
te reserveren op vrijdag.

Wij zetten nog even voor u alle prijzen op een rij:

LEVENSLIJN
Overleden:
* ons lid Louis De Haes (°Schriek, 17
december 1931, +Bonheiden, 21 september
2017), weduwnaar van Rachel Van Egdom.

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

Bezocht u reeds onze facebookpagina:
www.facebook.com/davidsfondsschriek
Vind onze pagina leuk en blijf zo steeds op de hoogte van onze
evenementen, bekijk foto’s van afgelopen activiteiten en maak deel uit
van onze facebook familie.

