Warme wensen voor een geweldig jaar!
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We wensen jullie
Genoeg stilte
om op te kijken naar de sterren
Inhoud:
- 26/12
Kerstwandeling te Schriek
- 6/01
Winterwende
- 19/01
Kris De Bruyne Trio - Zijn mooiste liefdesliedjes
- 26-28/01 Gastronomisch wandelweekend
- 2/02
Lichtmisviering
- 9/02
Operette ‘De Vogelhandelaar’
- 23/02
Reisdocumentaire ‘Spitsbergen’
- 25/02
Vastenwandeling te Peulis

Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen voor het kleine
Genoeg vertrouwen
om het goede zijn weg te laten vinden
Genoeg verwondering
om het ondenkbare te zien gebeuren

Ons Davidsfondsbestuur wenst jullie warme en gezellige kerstdagen
en een heel gelukkig nieuwjaar, vol met liefde en gezondheid!
Redactie
Peyerstraat 19
2223 Schriek

www.davidsfonds-schriek.be
OPENDEURwww.facebook.com/davidsfondsschriek
bert.van.craen1@telenet.be

KERSTWANDELING
dinsdag 26 december om 14 uur
Voor onze kerstwandeling komen we samen aan de DF-Kerststal om
14 u. De wandelwegen doorkruisen rustige winterse landelijke hoekjes
van ons dorp.
Na een tocht van ongeveer 6 à 7 km, wordt er u, ter gelegenheid van
Kerstmis, koffie en een versnapering aangeboden in het parochiecentrum.
Wandelen tussen drukke feestdagen in is gezond, we verwachten dan
ook alle wandel- en natuurliefhebbers om een mooi brokje natuur te
(her)ontdekken en achteraf nog gezellig samen de kerstsfeer te
proeven, het afgelopen jaar te evalueren en elkaar het beste toe te
wensen voor 2018.

WINTERWENDE
KERSTBOOMVERBRANDING
zaterdag 6 januari om 19.45 uur
Kom samen met ons klinken op het nieuwe jaar!
Terwijl we het vuur aanschouwen van de ingezamelde kerstbomen (met
dank aan de KLJ-Schriek), genieten we van hartverwarmende drankjes
en hapjes. We brengen dit jaar de sfeer terug rond het vuur en toveren
enkele nieuwigheden uit onze Davidsfonds hoed. Benieuwd? Zak dan
zeker en vast af naar onze stookweide achter de kerk van Schriek.
Toegang is GRATIS !!!
Leg zaterdag 6 januari om 8 uur ’s morgens uw kerstboom buiten klaar!

KRIS DE BRUYNE TRIO
ZIJN MOOISTE LIEFDESLIEDJES
vrijdag 19 januari om 20 uur
Parochiecentrum 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. Kris
wou en zou die parels graag
terug oppikken, naast enkele
hits uiteraard.
Gijs, Yves & Kris - ook al zijn ze
maar met zijn drieën - toveren
hun magische ‘sound’ tevoorschijn die je - 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-bestuurdleden.
Let op: de plaatsen zijn genummerd! Wees er vlug bij voor de
beste zitplaatsen!

GASTRONOMISCH WANDELWEEKEND
vrijdag 26 tot zondag 28 januari te Houffalize
Zij die zich ingeschreven hebben voor het 38ste Gastronomisch
Wandelweekend te Houffalize ontvangen samen met dit Cultureel
Contact een informatiebrochure over het komende weekend.
Vertrekuur van de bus, geplande wandelingen, programma van het
hele weekend, afspraken en informatie omtrent onze bestemming kan
je hierin terugvinden.
Vergeet zeker en vast deze brochure ook niet mee in je valies te
nemen. Zo heb je tijdens het weekend steeds een programma bij de
hand.

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.
- vervolgens lichtjeswandeling van ongeveer 1 uur langs goed
begaanbare straatjes van ons dorp.
- achteraf in de zaal: lekker geurende pannenkoeken met hete koffie,
thee of chocomelk.
- prijs: volwassenen: € 3, kinderen gratis.
Zorg dat je er bij bent!

LICHTJESWANDELING
vrijdag 2 februari om 19 uur
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.
Lichtmis is het feest van het steeds sterker wordende licht. In een
volksgezegde wordt het zo uitgedrukt: ‘Het wordt lichter; na Kerstmis
wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een
hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur.’
Kortom, deze feestdag is een lichtfeest, waarin het lengen van de
dagen wordt gevierd en de hoop op de wedergeboorte van de
lente.
Tevens is het 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 met Maria
Lichtmis pannenkoeken te eten. Deze traditie houden we nu reeds voor
de 36ste maal in ere.

Operette
“DE VOGELHANDELAAR”
vrijdag 9 februari 2018 om 20 u.
in het Cultuurcentrum te Heist-op-den-Berg
- Kaarten voor deze operette (aan € 26) zijn vanaf nu beschikbaar en
worden uitgedeeld tijdens de komende Davidsfondsactiviteiten:
° kerstwandeling van dinsdag 26/12/2017
° Winterwende van zaterdag 6/01/2018
° optreden Kris De Bruyne van vrijdag 19/01/2018
- Je kan de kaarten ook afhalen in de Hoogstraat 14, 2223 Schriek.

REISDOCUMENTAIRE

“RONDOM SPITSBERGEN”
Filmreportage van Hugo en Patricia De Ruysscher-Ceuterickx
vrijdag 23 februari om 20 uur
Parochiecentrum Schriek
Afgelegen, geheimzinnig en extreem – Spitsbergen, het grootste eiland
van de Svalbard-archipel, ontvangt u
aan de rand van de Arctische
oceaan met een groot aantal
avonturen.
Door de bijzondere ligging in het
eeuwige ijs, waar de warme
golfstroom samenkomt met de
koude lucht en het koude water uit
het noorden, is de Arctische
eilandengroep
een
biologisch
middelpunt geworden. De ijsbeer, het grootste op het land levende
roofdier ter wereld, houdt de fragiele voedselketen nog steeds onder
controle.
Behalve de spectaculaire gletsjerlandschappen en de arctische
toendravegetatie met uitzonderlijke bloemen, mossen en korstmossen,
is het spotten van ijsberen hét hoogtepunt van deze reis.
Scheep mee in voor dit onvergetelijke avontuur !
Inkom: DF leden € 3,00, niet-DF leden € 5,00

VASTENWANDELING
op zondag 25 februari
ten voordele van de actie Broederlijk Delen
Op zondag 25 februari 2018 sluiten we ons aan bij de jaarlijkse
vastenwandeling van de parochie ten voordele van de actie
Broederlijk Delen. Met de
slogan “Help honger de
wereld
uit”!
vraagt
Broederlijk Delen ons om
de Oegandese boeren te
helpen, zodat ze hun gezin
kunnen
voeden
met
voldoende, gevarieerd en
gezond eten.
We vertrekken met de lijnbus van 14.11 u. aan de kerk van Schriek
richting Peulis. Om 14.30 u. begint dan onze wandeling vanaf de kerk
in Peulis via rustige, meestal verharde wegen en wegeltjes richting
Grasheide. Na ongeveer 6,5 km houden we even halt aan het
Chirolokaal te Grasheide voor onze gekende pi(s)tstop. Tijd voor een
tas heerlijk verse warme soep. Of had je liever een ijskoude
hartverwarmende schnaps? Niets is verplicht maar een gewone drank
als water en cola behoort ook tot de mogelijkheden.
Na ongeveer 3,5 km komen we dan terug aan in het P.C.C. voor een
sobere maaltijd ten voordele van de actie Broederlijk Delen.
De prijs voor deze wandeltocht met maaltijd bedraagt € 7 per persoon
en voor onze kinderen rekenen we € 5 aan.
Ook leden die niet mee kunnen wandelen, maar graag deelnemen aan
de sobere maaltijd, zijn welkom. De zaal zal ruim vóór de terugkomst
van de wandelaars open zijn.
Dus alle actieve stappers en zij die Broederlijk Delen willen
steunen worden verwacht op zondag 25 februari.
Dankzij jullie krijgen de mensen in Oeganda een beter leven!

