BEZOEK AAN HET HEISTSKAMERTONEEL
Vrijdag 18 mei 2018
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Zoals vorige jaren brengen we een bezoek aan het Heists
Kamertoneel, ditmaal op vrijdag 18 mei 2018. Een avondje genieten
van een pikante kom edie geschreven en geregisseerd door Luck
Verbeeck met als acteurs:
Karien Van Remoortel, Lieve Naulaerts, Marleen Feyaerts, Josée
Cammaerts, Ilse Vercammen, Heidi Goossens, Els Uyttersprot, Else
Verschueren, Dirk Anthonis, Guido Van Rompaey, Eric Dyck, Chris
Uytterhoeven, Bram Jacobs en Tim Pierloz

NO PIECE? NO POESSY! (Lysistrata)
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Korte inhoud
Oorlog tussen Athene en Sparta. De soldaten van beide steden voeren
al jaren een uitzichtloze strijd tegen elkaar, met als enige doel elkaar uit
de moorden.
Het lot ligt in handen van één vrouw... Lysistrata. Zij heeft maar één
doel: de mannelijke strijders dwingen tot het tekenen van een
vredesakkoord. En daar heeft ze een krachtig wapen voor... zolang er
gevochten wordt, weigeren alle vrouwen seks. Het gevolg: een
seksstaking met vrede tussen alle partijen als inzet.
Maar... het mannelijke testosteron denkt daar anders over en de heren
starten een tegenoffensief. Lukt het de vrouwen om de benen stijf
(dicht) te houden?
Praktisch:
Adres : Kattestraat 1, Heist-op-den-Berg
Prijs per persoon: € 10. Kinderen (+16) en studenten tot 26 jaar: € 8
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.
Inschrijven en betalen kan via één van de bestuursleden of door
overschrijving op de rekening van het Davidsfonds-Schriek op nummer
BE18 7509 4675 9265 met vermelding HKT en het aantal personen.
Inschrijven en betalen kan nog tot uiterlijk 12 m ei 2018.

FIETSTOCHT DAVIDSFONDS
BOOISCHOT

EEN DAGJE UIT TE GENK

Maandag 21 mei 2018

Genk is een jonge stad en oogt heel
modern. Wie als bezoeker Genk voor
het eerst aandoet, is vaak verrast door
de uitgestrekte oppervlakte en de
aanwezigheid
van
verschillende
gehuchten.
Een echt historisch centrum ontbreekt.
Wie terugkijkt in de geschiedenis, begrijpt echter meteen waarom Genk
eruit ziet zoals het zich nu manifesteert. Tijdens de stadswandeling
krijgen we meer uitleg over de rijke geschiedenis van Genk.

Kapelletjes behoren tot het religieus erfgoed van Vlaanderen. Waar
men gaat langs Vlaamse wegen komt men U, Maria tegen… Maar
niet alleen Maria – kapelletjes komt men tegen, ook andere heiligen
hebben dikwijls een kapelletje.
Davidsfonds Booischot – Zonderschot – Pijpelheide – Heist-Goor vond
het belangrijk deze kapelletjes voor het voetlicht te brengen en
gekoppeld aan onze groene gemeente stippelden zij voor u een
fietstocht uit om op ontdekkingstocht te gaan. Deze fietstocht wordt
ingereden op maandag 21 mei.
Je kan deze tocht in één rit maken, maar het is zeker mogelijk lussen te
maken in de deelgemeenten.
Het vertrekpunt is aan de kerk in
Booischot vanwaar de kilometeraanduiding begint, maar je kan in
principe overal starten.
Fietskaarten kan je gratis bekomen bij de Toeristische Dienst, Postweg
6 te Heist-op-den-Berg, bij Optiekzaak Van den Wijngaert
Leuvensebaan 18 te Schriek en op maandag 21 mei van 9 u. tot 15 u.
in de Parochiezaal, Ter Laken 4 te Booischot.
Geniet van ons religieus erfgoed en onze mooie gemeente.

PAROCHIENIEUWS

Zondag 27 mei 2018

PROGRAMMA:
- 08.00 u. (STIPT) Vertrek met de bus aan de kerk te Schriek
- 09.30 u. Ontvangst met koffie en versnapering
- 10.00 u. Rondleiding met gids door het centrum van Genk
- 12.00 u. Keuze uit twee programma’s (zie verder)
- 17.30 u. Gezamenlijk avondmaal in Genk
- 21.00 u. Aankomst te Schriek
Programmakeuze om 12.00 u.:
Programma 1: Vertrek met de bus voor een wandeling van 13,1 km
door de mooie natuur rond Genk met picknick onderweg.

* EETDAG
Iedereen is van harte welkom op de parochiale eetdag op
Sinksenzondag 20 mei van 11.30 u. tot 19.00 u. in het
Parochiecentrum te Schriek. Het restaurant is doorlopend open.
Reserveren is niet nodig.

Programma 2: Vrij middagmaal of picknick, daarna vrij tijdsgebruik.
Om 13.45 u. Themarondrit met de bus.
Thema: ‘Architecturale pareltjes’
Onderweg bezoek aan de mijnkathedraal van Zwartberg.

* OPENLUCHTMIS EN PROCESSIE
Dit jaar vindt op 24 juni om 9.30 u. de openluchtmis plaats aan het
kapelletje in de Roggeveldenstraat.
Daarna volgt de processie met deelname van alle Schriekse
verenigingen en parochiale werkgroepen.
Uw aanwezigheid wordt warm aanbevolen.

- Stadswandeling ‘Toen … en op het Mo(nu)ment’
In het stadscentrum vertellen gedenkstenen, kunstwerken en
monumenten boeiende verhalen uit het jonge en verre verleden van
Genk. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe Genk is uitgegroeid
van een dorpje tot de stad die het vandaag is.

Verdere info over de activiteiten:

- Wandeling (± 13 km)
Na de stadswandeling vertrekken we met de bus naar Bessemer,
van daaruit stappen we terug naar Genk. Na een dik uur wandelen

nuttigen we onze picknick in biljart café De Keu-Velaer om dan,
innerlijk versterkt, verder te gaan.
- Straffe Touren, thema: ‘Architecturale Parels’ (met gids)
Rondrit met de bus langs de rijke mijnarchitectuur en de vele
moderne bouwprojecten die het stadsbeeld de afgelopen jaren een
nieuwe dynamiek hebben gegeven. Tijdens deze rondrit wordt er
een bezoek gebracht aan de mijnkathedraal van Zwartberg
- Bezoek aan de mijnkathedraal van Zwartberg
Eén van de mooiste
staaltjes architectuur uit
het mijnverleden van
Genk
is
de
mijnkathedraal. Deze is
ontworpen door Henri
Lacoste, één van de
toparchitecten
van
die tijd.
Keer terug naar de
gouden jaren van de
mijnen. Toen lieten de
mijnmaatschappijen in
Limburg in alle cités kerken bouwen. Je merkt meteen waarom ze
de naam kathedraal kregen. Het zijn heuse mastodonten. De
meeste zijn opgetrokken in baksteen, behalve die van Winterslag,
die in natuursteen is gebouwd.
Wat je in de mijnkathedraal van Zwartberg zeker moet zien, zijn de
glasramen met kristal van Val-Saint-Lambert. Niet gewoon glas in
lood, maar massieve stukken gekleurd kristal. Daardoor noemen
Genkenaars de mijnkathedraal ook wel 'de kerk met 7000
flonkerende kristallen'.
- Kostprijs (bus, gidsen en avondmaal inbegrepen):
programma 1: € 50 - € 45 voor DF leden
programma 2: € 45 - € 40 voor DF leden
€ 15 voor kinderen vanaf 6 jaar
- Inschrijven en betalen vóór 16 mei: aan een bestuurslid of door
overschrijving op de rekening van DF Schriek: 750-9467592-65 met
vermelding “Genk” 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 16 mei, veronderstellen we dat je niet
deelneemt.

OCHTENDWANDELING
Zondag 17 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 je kan organiseren.
Dus... sta op 17 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 17 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 "cholesterol-voorschriften" zal
wel geen kwaad kunnen zeker?
Wandel mee met deze frisse ochtendwandeling en bewonder het
ontwakend Schriekse landschap!

ZOMERZOEKTOCHT DAVIDSFONDS
Dit jaar trekt de Zomerzoektocht van 2 juni tot en met 16 september
naar de Druivenstreek, en meer bepaald naar Tervuren, Hoeilaart en
Overijse.
Gezinszoektocht en Klassieke zoektocht
Zoals elk jaar zal de Zomerzoektocht ook nu weer bestaan uit een
Klassieke zoektocht en een Gezinszoektocht, telkens met een autoen fietsparcours. De Gezinszoektocht is een kortere zoektocht met
speelse vragen voor het hele gezin, de Klassieke zoektocht is pittig met
stevige vragen voor zoektochters. Beide kun je dus met de auto of de
fiets doen en op verschillende stopplaatsen zijn er wandelingen waarop
je de vragen kunt oplossen.
Voor meer info: contacteer een bestuurslid.

RUBENS, de musical in openlucht
Ontdek met het Davidsfonds de man achter de naam Rubens
Dinsdag 28 augustus 2018 om 20.45 uur in Kasteel de Merode in
Westerlo
De musical Rubens vertelt het intrigerende
levensverhaal van een man met duizend talenten.
De voorstelling gaat van start in het beroemde
veilinghuis Sotheby’s. Daar wordt ‘Kindermoord in
Bethlehem’, een van Rubens beroemdste
kunstwerken, per opbod verkocht.
We ontmoeten er 12 zeventiende-eeuwse
schilders, die ons bij de hand nemen door het
leven van hun grootste rivaal en inspiratiebron.
We leren Rubens kennen als begaafd kind in het
Duitse Siegen, ontmoeten samen met hem zijn
grote inspiratiebron Caravaggio in Italië en keren met hem terug naar
Antwerpen, waar hij thuis is. Hij wordt hofschilder van Albrecht en
Isabelle en een gevierd diplomaat. Maar hij kent ook tegenspoed en
wordt geplaagd door een slepende ziekte.
Samen met zijn steengoede cast zet regisseur Luc Stevens het leven
van Rubens in de verf, letterlijk en figuurlijk. De acteurs, waaronder Jan
Schepens als Rubens, worden bijgestaan door meer dan 100
figuranten en door een 12-koppig live-orkest onder leiding van Sam

Gevers, die de historisch getinte en bijna filmische muziek speciaal
voor deze musical schreef.
Beleef deze musical samen met Davidsfonds Schriek in het
feeërieke kader van het Kasteel van Westerlo!
Davidsfonds Schriek reserveert graag jullie kaarten aan
voordeeltarief, tickets in de categorie GOUD met 10% korting
(41,35 i.p.v. 45,95 euro) en een gratis programmaboekje per
persoon.
Reserveren kan tot 15 mei bij Martine Kerremans (015.23.53.72 –
m.kerremans@skynet.be) of bij de andere DF-bestuursleden.

LEVENSLIJN
Diamanten jubileum:

- vieren hun 60ste huwelijksverjaardag:
* Jozef Van Roy en Josepha Kempenaers op 21/05/2018

Gouden jubileum:

- vieren hun 50ste huwelijksverjaardag:
* Gustaaf Janssens en Yvonna Rosiers op 22/06/2018
* Georges De Ceuster en Marietta Van der Auwera op 6/07/2018
* Frans Frans en Rita Goris op 18/07/2018
* Gaston Keuppens en Arlette Ruymaekers op 27/09/2018
In naam van alle DF-leden: van harte gefeliciteerd en nog vele
zonnige levensdagen toegewenst!

Overleden:
* Jeanne Nijs (° Begijnenijk, 23/08/1935, +Heist-op-den-Berg,
19/02/2018), weduwe van Joris Claes en schoonmoeder en moeder
van onze leden Herman Van Goolen en Linda Claes.
* ons lid Annie De Weerdt (°Schriek, 28/12/1944, +Schriek,
11/03/2018)
* Jeanne Van Doninck (°Rijkevorsel, 26/04/1932, +Brecht,
16/03/2018), echtgenote van Frans van Loon en schoonmoeder en
moeder van onze leden Bert Van Craen en Hilde Van Loon
We wensen deze getroffen families veel sterkte toe in het
verwerken van hun stil, maar groot verdriet.

