OVERLEVEN MET DE DOOD:
DE VERGETEN GENOCIDE
vrijdag 9 maart om 20 u. in het Parochiecentrum

voordracht met Peter Verlinden en Marie Bamutese
Marie Bamutese, in gesprek
met
haar
man
Peter
Verlinden,
over
de
honderdduizenden Rwandese
vluchtelingen in Zaïre.
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Babbelconcert met aperitief door Marc Erkens
Levenslijn

VRT-journalist
en
Afrikakenner Peter Verlinden vertelt
samen met zijn Rwandese
vrouw Marie Bamutese het
verhaal van de vele honderdduizenden Rwandese vluchtelingen die
twintig jaar geleden ronddoolden in het Congolese regenwoud om te
ontsnappen aan het regeringsleger van president Paul Kagame.
Wellicht maar één op de vijf van hen heeft die dodentocht overleefd.
Marie is één van hen. Samen met haar man Peter Verlinden vertelt ze
over de Rwandese tragedie en hoe zij eraan ontsnapt is.
De tragedie, in het verlengde van de Rwandese genocide (1994), is
grotendeels ontsnapt aan de wereldpers, vooral omdat de machtigen
van toen en nu (de VS, Europa) niet wilden erkennen dat
honderdduizenden weerloze mannen, vrouwen en kinderen
genadeloos opgejaagd werden en uiteindelijk in grote mate uitgemoord.
Nu pas, meer dan twee decennia later, komt de waarheid geleidelijk
aan het licht. Peter Verlinden en Marie Bamutese brengen het verhaal
aan de hand van vele beelden en ook enkele opgenomen
getuigenissen, bovenop de persoonlijke getuigenis van Marie. De
lezing is gebaseerd op hun gelijknamige boek dat in het najaar van
2015 verscheen.
De toegangsprijs voor deze ongetwijfeld boeiende avond bedraagt 8
euro voor niet-leden en 6 euro voor Davidsfonds leden. Wij hopen u
talrijk te mogen verwelkomen! (op voorhand inschrijven is niet nodig).
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DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

LENTEWANDELING TE GROBBENDONK

dinsdag 20 maart om 20 u. in het Parochiecentrum

zondag 25 maart om 14 u.

Genade Genade! Inquisitie en Ketterijbestrijding in
de Nederlanden (1520-1530)
Lezing met Gert Gielis
Gert
Gielis
is
postdoctoraal
onderzoeker van het Fonds voor
Wetenschappelijk
Onderzoek
Vlaanderen. Hij publiceerde bij het
Davidsfonds
‘Verdoelde
schaepkens,
bytende
wolven.
Inquisitie in de Lage Landen’ over
de opkomst van de Reformatie en
de
kettervervolging
in
de
Nederlanden.
Tegen de protestbeweging die Maarten Luther ontketende en de
algemene roep om een herbronning en hervorming van de Kerk besloot
de keizer streng op te treden. Hij riep een nieuwe inquisitie in het leven,
die verdachte ketters arresteerde en berechtte. Deze inquisitie heeft
een mythische status gekregen, maar
in hoeverre is die correct?
In deze lezing vertelt Gert Gielis over
het wedervaren van ketters en hun
rechters, de inquisiteurs. Aan de hand
van een multimediapresentatie krijgen
we een verrassende, genuanceerde
kijk op een weinig gekende, maar erg
boeiende episode uit de geschiedenis
der Nederlanden.
Inkom: 5 euro voor niet-leden en 3 euro
voor Davidsfonds leden.

De lente komt tot leven, de wereld krijgt meer kleur, de bloemen
bloeien uit hun winterse schelp, de bomen groeien, de zee maakt
enorme golven, de gouden zonnestralen verwarmen de vleugels van
een lijster en de liefde laat de mensen zweven. De lente komt tot leven
en de dieren worden wakker met een fris
fleurig windje.
Deze lentegeur gaan we dit jaar opsnuiven in
Grobbendonk. Grobbendonk is een plaats en
gemeente
in
de
Belgische
provincie
Antwerpen. Het ligt in de Kempen en behoort
tot het gerechtelijk kanton en kieskanton
Herentals. In Grobbendonk bevond zich een
Romeinse vicus ter hoogte van de Steenberg.
De wandeling (van ca. 10-11 km) vertrekt om
14 u. aan de kerk van
Grobbendonk.
Vanuit het
centrum vertrekken we richting het Molenbos (ook
bekend als Drieboomkesberg).
Dit is een ver
uitgestrekt natuurgebied in de Antwerpse Kempen en
kent een grootte van 175 ha.
Het kan er soms modderig aan toegaan, dus zorg
zeker voor stevig wandelschoeisel.
Onze gids Theo Geeraerts zal ons begeleiden tijdens deze wandeling
langs de mooiste plekjes van dit natuurgebied.
Afsluiten toen we in het kleine maar oh zo gezellige dorpscafé “Araab”.
Dus wandelaars op post voor deze fantastische wandeling!
Praktisch:
 We vertrekken om 14 u. stipt aan de kerk van Grobbendonk
Sint-Lambertuskerk Grobbendonk
Boudewijnstraat 10, 2280 Grobbendonk
 Er is voldoende parkeergelegenheid aan de kerk.
 Afstand vanuit Schriek: ca. 25 km – Duurtijd: ca. 30 min.
 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18).

BEDRIJFSBEZOEKEN

PROGRAMMA

Ganda Ham te Destelbergen & Brouwerij De
Koninck te Antwerpen

08.30 u.: vertrek met de bus op het kerkplein van Schriek
10.00 u.: bezoek Ganda Ham
-verwelkoming door gids
- rondleiding in het bedrijf met vakkundige uitleg
- frisdrank of koffie en degustatie van de hammen
- iedere bezoeker krijgt een receptenfiche mee
12.30 u.: middagmaal: Colmar Wezemberg (Antwerpen)
- Voorgerechten buffet (zelf te nemen naar believen)
- Hoofdgerecht naar keuze (bediening aan tafel)
-Kabeljauwhaasje
-Gegrilde rundsteak Belgisch witblauw
- Nagerechten buffet (zelf te nemen naar believen)
- Tas koffie
- Dranken (frisdranken, water, pils en wijn zijn inbegrepen en
dienen zelf te worden genomen aan het drankenbuffet)
14.30 u.: bezoek Brouwerij De Koninck
- Bezoek van de interactieve brouwerijtour met inbegrip van een
degustatie (of alternatieve alcoholvrije drank)
16.30 u.: einde van het bezoek aan De Koninck en vertrek Schriek
17.30 u.: vermoedelijk terug in Schriek

woensdag 4 april 2018
Ganda Ham
Sinds de oprichting in 1954 tot op heden
heeft dit puur Belgisch familiaal bedrijf,
naam en faam verworven in binnen- en
buitenland door de productie en verkoop
van de lekkere Ganda ham. Een gids zal
ons meenemen door het productieproces
en we kunnen er zelf zien, ruiken en
misschien wel proeven,... hoe zout en tijd
hun
invloed
hebben op het
vlees en hoe er
een
echte
delicatesse
van
gemaakt wordt.
Wegens de smalle doorgangen is dit bezoek om praktische redenen
niet mogelijk met een rolstoel of rollator.
Brouwerij De Koninck
Wie Antwerpen zegt, denkt automatisch aan een "Bolleke" en
omgekeerd. Deze stadsbrouwerij die we allemaal kennen van het
Bolleke, brouwt ook Tripel d'Anvers, Wild Jo en Lost In Spice. Enkele
jaren geleden werd er een volledig nieuwe
"interactieve brouwerijtour" gebouwd in en
rond de brouwerij. Tal van interactieve
middelen en audiovisuele effecten zorgen
voor een 360° totaalbeleving. Dorst
gekregen van het hele avontuur? Je droge
keel zal snel vergeten zijn, wanneer je een
perfect getapt Bolleke aan je lippen kan
zetten.

Kostprijs (inkom bezoeken, middagmaal, bus):
€ 48 voor DF leden
€ 53 voor niet DF leden

Betaling: vóór 21 maart via de bestuursleden of via DF-Schriek
rekening: BE18 7509-4675-9265 BIC: AXABBE22 met vermelding
“bedrijfsbezoek”.

BRUNCH
zondag 15 april om 9.30 u. in het Parochiecentrum
Op zondag 15 april loopt ons parochiecentrum te Schriek weer vol voor
onze tweejaarlijkse brunch, omkaderd met sfeervolle ontspanning. Kom
mee genieten van een lekker ontbijt met familie, vrienden en buren.
Schuif mee aan tafel want deze keer moet je zelf niet ’s morgens vroeg
naar de bakker lopen voor verse pistolets en koffiekoeken.
Wij bieden u volgend brunchprogramma aan:
09.30 u.: ontbijttafel
11.00 u.: optreden Jason Bradley (eerste deel)
11.30 u.: aperitief
11.45 u.: optreden Jason Bradley (tweede deel)
12.30 u.: lunch
13.30 u.: dessertenbuffet
Menu brunch:
- spek met eieren
- hesp – kaas – salami – confituur – choco – honing
- wortelen – tomaten – sla – boontjes
- sausjes
- gerookte zalm en forel
- pistolets – broodjes – sandwiches – croissants
- wit brood – bruin brood – rozijnenbrood – suikerbrood
- koffiekoeken – cornflakes – yoghurt
- fruitsap – koffie – thee – melk
Aperitief: leuk tussendoortje
Lunch: stoofvlees met gekookte aardappelen en witloofsalade
Dessertenbuffet: taart – chocomousse – rijstpap – fruitsalade
Drank: koffie, thee en fruitsap zijn inbegrepen tot en met het dessert,
alcoholische dranken zijn steeds te betalen.

Ontspanning: Jason Bradley
Een rasechte “live” artiest entertainer die
iedereen in de zaal laat mee zingen en
meegenieten van de grootste hits aller tijden.
Zijn
sympathieke
uitstraling,
zijn
“entertainmentgehalte” en het betrekken van
het publiek tijdens zijn optredens, doet
iedereen versteld staan. Jason Bradley bewijst
keer op keer dat live entertainment absoluut
belangrijk is. Voor alle leeftijden! Door zijn 15
jaar professionele & internationale ervaring zijn
weinigen hem nog onbekend gebleven, of toch
niet?.
Prijs: - leden DF-Schriek: € 25
- niet-leden: € 30
- kinderen vanaf 7 jaar: € 10
- kinderen tot 6 jaar: gratis
Hoe betalen? Aan de bestuursleden bij inschrijving of via rekening DFSchriek op het nummer BE18 7509 4675 9265 met vermelding
“brunch” en het aantal personen.
Inschrijven en betalen tot uiterlijk donderdag 5 april 2018.

WANDELING TE HOUWAART
op zondag 22 april om 14 u.
Houwaart is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en een
deelgemeente van Tielt-Winge. Houwaart staat voor hald - er - ûth; het
is een collectief van hald-ere en
betekent : land met hellingen, wat
helemaal beantwoordt aan de
ligging van de plaats. Houwaart ligt
in een brede vallei. Ten noorden ligt
de Houwaartse berg, vanwaar men
een zicht heeft op het dorp. Het is
vandaar dat de dichter Jan Van
Beers
herhaaldelijk
Houwaart
beschreef. Ten zuiden ligt de
Roeselberg (70 m.) met de bekende
kapel van Onze-Lieve-Vrouw. Van hieruit heeft men eveneens een
mooie kijk op het dorp en de omgeving.
De wandeling (van ca. 10-12 km) vertrekt stipt om 14u vanuit
Wijngaard Liemau. Voor het eerste gedeelte van onze wandeling
trekken we door het natuurreservaat het Walenbos. Het is één van de
belangrijkste natuurgebieden van het Hageland. Ongerepte natuur is
troef in deze groene parel. Het kan er wel af en toe modderig aan
toegaan.
Voor het tweede gedeelte trekken
we richting het Mountenbikenetwerk
van het Hageland. Een afwisselend
parcours
met
enkele
pittige
beklimmingen en afdalingen.
Na al die inspanningen, zijn we
welkom op de Wijngaard Liemau
van onze gastheer Maurice Wuyts
(http://www.liemau.be). Hier kunnen
we gezellig onze wandeling afsluiten met enkele pareltjes van wijnen
voorzien met een gouden hapje. Carpoolen met Bob is zeker
aangeraden!
Dus wandelaars op post voor deze fantastische (wijn)wandeling!

Praktisch:
 We vertrekken om 14 u. stipt aan de Wijngaard Liemau
Solleweg 4, 3390 Houwaart
 Er is voldoende parkeergelegenheid rondom de Wijngaard.
 Afstand vanuit Schriek: ca. 22 km – Duurtijd: ca. 25 min.
 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18).

Babbelconcert met aperitief
door Marc Erkens
zondag 29 april om 10 u. in de parochiekerk te Schriek
Marc Erkens neemt zijn publiek mee op een tocht die vertrekt van de
zeggingskracht van de muziek zoals we die in ons dagelijks leven heel
vaak ervaren. We luisteren heel graag naar mooie muziek die we
kennen en waar we ons hart aan ophalen. Muziek die we niet zo goed
kennen moet haar plaatsje in ons hart en ons brein veroveren. En
geregeld slaagt ze daar
niet zomaar in. Hoe dat
komt is zonder meer een
fascinerende vraag en
daar gaat hij even dieper
op in.
De tweede piste die hij
bewandelt
is
een
introductie
van
de
fundamentele
bouwstenen waar mensen
muziek mee maken. En
tot slot stelt hij de vraag waar muziek eigenlijk over gaat. Om die vraag
te kunnen ontsluiten heeft hij het eerst over de schijninhoud in de
muziek, de emotionele lading die muziek ogenschijnlijk heeft en die
ervoor zorgt dat muziek heel vaak eerder tot ons hart dan tot ons
rationeel verstand lijkt te spreken.
Vrees niet, zijn voorstelling is niet belerend of doodernstig saai.
Hij zal u, als het lukt en dat hoopt hij telkens weer opnieuw, ook aan het
lachen krijgen. En heel misschien pinkt u ook een traan weg.
We heten u allen van harte welkom.
Na het concert krijgt iedereen een aperitief aangeboden.
Inkom: 5 euro voor niet-leden en 3 euro voor Davidsfonds leden.

LEVENSLIJN

Gouden jubileum:
- vierden hun 50ste huwelijksverjaardag:
* Lodewijk Scheers en Augusta Van Meensel op 7
oktober 2017
- vieren hun 50ste huwelijksverjaardag:
* Jozef Serneels en Rachel Eeckhout op 27 april
2018
In naam van alle DF-leden: van harte gefeliciteerd en nog vele
zonnige levensdagen toegewenst!

Overleden:
* ons lid Dany Sohier (°Koningshooikt, 4 januari
1961, +Bonheiden, 7 december 2017),
echtgenoot van Anita Verschoren.
* ons lid Rik Mees (°Willebroek, 26 maart 1934,
+Wiekevorst, 15 december 2017), echtgenoot
van Paula Willemen.
* Theo Daems (°Herenthout, 12 april 1931, +Nijlen, 18 december
2017), weduwnaar van Maria De Lonker. Theo was de vader en
schoonvader van onze leden Frans en Ingrid Ceulemans-Daems.
* Swa Guldentops (°Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 16 september 1928,
+Heist-op-den-Berg, 17 februari 2018), weduwnaar van Julia
Ruymaekers. Swa was de vader en schoonvader van onze leden Marc
en Rita Guldentops-Goris.
* Jeanne Nijs (°Begijnendijk, 23 augustus 1935, +Heist-op-den-Berg,
19 februari 2018), weduwe van Joris Claes. Jeanne was de
schoonmoeder en moeder van onze leden Herman en Linda CVan
Goolen-Claes.
* Marieke Verelst, (°Keerbergen, 4 december 1927, +Bonheiden, 20
februari 2018), weduwe van Jef Timmermans. Marieke was de
schoonmoeder en moeder van onze leden Roger en Rita WellensTimmermans.
We wensen deze getroffen families veel sterkte toe in het
verwerken van hun stil maar groot verdriet.

