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openingsuren BOEKENBEURS:
- zaterdag 3 november: van 15 tot 21 uur
- zondag 4 november: van 10 tot 20 uur

Inhoud:
-

Zaterdag 3 en zondag 4 november organiseren wij in het parochiecentrum te Schriek onze 48ste Boeken- en wenskaartenbeurs.
In samenwerking met boekhandel ‘Het Voorwoord’ presenteren wij
een ruim aanbod aan boeken, waarbij u zeker en vast de actuele top10 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 48ste editie geven wij extra aandacht aan dorpsgenoot
‘Stan Jacobs’ (winnaar Literatuurprijs 2017). Stan presenteert zijn
nieuwste boek ‘Sterk water’ en zal aanwezig zijn om zijn boek voor u te
signeren.

03+04/11
10/11
25/11
30/11
07/12
16/12
03/02

Boeken- en wenskaartenbeurs
Familiefeest
Wandeling te Holsbeek
“Eén jaar met Trump” door Ine Roox
Whiskyproefavond
“Kerst-op-’t Goor” door Sinfonia Heist
Operette “Een nacht in Venetië”
Gastronomisch wandelweekend
Levenslijn

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

OPENDEUR

Redactie
Peyerstraat 19
2223 Schriek

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

Van harte uitgenodigd op ons

Wandeling te Holsbeek

FAMILIEFEEST

Zondag 25 november om 14.00 u.

zaterdag 10 november 2018 om 19.30 uur
in het Parochiecentrum

* aperitief
* kervelroomsoep met balletjes
* vispasteitje
* Orloffgebraad met groentekrans en
kroketten
* peer Belle Hélène
* koffie & thee

Holsbeek is een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant.
De gemeente telt ruim 10.000 inwoners.
Holsbeek werd in 1129 voor het
eerste vermeld, als Hulsebecwat
wat “hulstbeek” betekent. De
gemeente Holsbeek bestaat uit vier
deelgemeentes: Holsbeek, KortrijkDutsel, Nieuwrode en Sint-PietersRode.
Bezienswaardigheden in Holsbeek:
- Chartreuzenbos
- Kasteel van Horst
Onze wandeling vertrekt om 14.00 u. aan het
gezellige dorpscafé “Het Kwadraat”. Van daaruit
trekken we richting het Chartreuzenbos waar onze
wandeling grotendeels zal plaatsvinden. Het
Chartreuzenbos is onderdeel van één van de
belangrijkste natuurgebieden van het Hageland.
Het bos is ongeveer 70 hectaren groot en is
Europees beschermd als onderdeel van Natura
2000-gebied ‘Valleien van de Winge en de Motte
met valleihellingen’. De naam verwijst naar de
vroegere eigenaars, het klooster van de Kartuizers van Leuven.

Na de feestmaaltijd speelt een DJ ten dans tot in de vroege uurtjes...

Dus, wandelaars op post voor deze fantastische wandeling!

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

Praktisch:
 We vertrekken om 14.00 u. stipt aan de parking van ‘Het
Kwadraat’
Adres: Kortrijksebaan 41, 3220 Holsbeek
Afstand vanaf Schriek: 16,5 km., ca. 30 minuten

U kan hiervoor inschrijven tot en met de boekenbeurs van 3 & 4
november door voorafbetaling aan een bestuurslid of door het
bedrag te storten op rekening van Davidsfonds Schriek: BE18
7509 4675 9265 met vermelding “familiefeest”.




Afstand wandeling: 9,5 km.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.:
015/34.65.18)

“Eén jaar met Trump” door Ine Roox
Vrijdag 30 november om 20.00 u.
Parochiecentrum te Schriek
Wat niemand had voorspeld, werd waarheid: Donald Trump won de
Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nu Trump de scepter zwaait in
het Witte Huis is de onrust niet gaan liggen, integendeel. Als
ooggetuige heeft Ine Roox de cruciale momenten van het afgelopen
jaar mee beleefd. Ze volgde de Republikeinse
conventie en de verkiezingen, trok door het
diepe Amerika en praatte met honderden
Amerikanen.
Ine
Roox
is
journaliste
voor
de
buitenlandredactie van De Standaard.
Met Donald Trumps eigen campagnebeloftes
als leidraad reisde ze door Amerika. Bouwt
deze president werkelijk een muur aan de
grens met Mexico? Maakt Trump steenkool en
staal echt great again? Blaast hij de
Amerikaanse auto-industrie nieuw leven in?
Ondertussen kwam de president voortdurend in
het nieuws. De ontslagen volgden elkaar snel
op. Amerika zit op een kantelpunt in zijn geschiedenis. Ine Roox voelde
veel angst tijdens haar rondreis door Amerika. Toch zijn er ook
signalen van hoop, Trumps critici én zijn hevigste fans houden de
president en zijn beleid nauwgezet in de gaten. De Amerikaanse
democratie is springlevend.
Sindsdien is ze drie keer naar Amerika teruggekeerd!
Wie stemde op Trump? En blijven zijn kiezers hem trouw? Waarom is
Amerika zo scherp verdeeld? Kan hij worden afgezet, of is er een
tweede Trump-termijn waarschijnlijk?
Inkom: DF-leden 6 euro – niet DF-leden 8 euro

WHISKYPROEFAVOND
met Gunther Vaes
vrijdag 7 december
om 20 u. in het Parochiecentrum van Schriek
Graan, water en gist. Volgens de meeste bronnen is er niet meer nodig
om levenswater te maken. De wereldgeschiedenis heeft echter bepaald
aan wat dat levenswater verder moet voldoen om “whisky” genoemd te
mogen worden. Gedistilleerd en gebotteld aan minimum 40% en gerijpt
gedurende minimum 3 jaar op eiken vaten zijn enkele vereisten.
Omgekeerd
probeert
het
levenswater,
whisky,
ook
de
wereldgeschiedenis te voorspellen. Nu produceren voor de
wereldmarkten van 3, 6, 10 en vele jaren daarna vergt haast een
“glazen bol”.
Nieuwe
markten
aanboren,
nieuwe
productiemethodes en faciliteiten, marketing en
klantbewustzijn creëren om de vraag naar het product
af te stemmen op de productiecapaciteit. Hypes
creëren om de gevraagde prijzen te verantwoorden …
Soms wordt er wel eens over het hoofd gezien dat wat
in je glas terecht komt, gewoon lekker moet zijn.
Het Davidsfonds organiseert deze whiskyavond met
lekkere whisky’s, die als het ware een stand van
zaken geeft. Zowel met betrekking tot het levenswater
als tot de wereldgeschiedenis. Al blijft de toekomst
voorspellen natuurlijk nog steeds in een “glazen bol”
kijken.
We gaan volgende whisky’s proeven: Ierse Blend, Schotse Blend,
single Malt in Ballantine’s, Schotse Single Malt gerijpt op sherryvaten,
een Schotse Single Malt met 23 jaar rijping op vat en een geturfde
Single Malt uit Speyside in Schotland.
Kostprijs: € 20 voor Davidsfondsleden en € 25 voor niet leden.
Gezien we uitsluitend klasseproducten gaan proeven is het financieel
gezien belangrijk dat we het aantal deelnemers kennen om de aankoop
van whisky’s hieraan aan te passen. Daarom is inschrijven verplicht
en dit vóór maandag 26 november bij Paul Vermeylen
(015.23.45.69 – vermeylen.p@skynet.be) of bij de andere
bestuursleden

“Kerst-op-t’Goor” door Sinfonia Heist

Operette “EEN NACHT IN VENETIË”

Diamond Chamber Orchestra André Walschaerts (Dirigent)
Charlotte Wajnberg (Sopraan)
Het Vocaal Ensemble

zondag 3 februari 2019 om 15 uur
in het Cultuurcentrum te Heist-op-den-Berg

Op zondag 16 december om 15 uur
in de Sint Alfonsuskerk te Heist-Goor
Ook dit jaar organiseert Sinfonia Heist een kerstconcert in de SintAlfonsuskerk te Heist-op-den-Berg. 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 Charlotte Wajnberg en het
Vocaal Ensemble o.l.v. Lydia Van den
Berckt, orkestraal ondersteund door het
“Diamond Chamber Orchestra” onder
leiding
van
haar
dirigent
André
Walschaerts.
Breng jezelf alvast in een lichte kerstroes
en geniet ten volle mee van deze “Kerstop-’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-rek BE18 7509 4675 9265 met vermelding
“Kerstconcert”

‘Een
nacht
in
Venetië’
is
de
succesoperette van
Johann Strauß jr.
welke zich afspeelt in
het Venetië van de
achttiende eeuw: de
stad van zwoele
nachten en carnaval.
De Hertog Guido van
Urbino staat bekend
als Don Juan. Als hij
de senatoren en hun
vrouwen
uitnodigt
voor een gemaskerd bal, zijn de heren hier niet mee opgezet. Ze willen
hun vrouwen liever op veilige afstand van de hertog houden! Senator
Delacqua besluit om zijn vrouw Barbara een paar dagen in een klooster
in Murano onder te brengen. Maar de hertog heeft zijn oog laten vallen
op Barbara… De ingrediënten van deze operette zijn twee jaloerse
minnaars die hun liefje willen beschermen en zo voor de nodige intriges
zorgen. .
Het hele gebeuren is hoogst amusant, maar er is bovenal de
sprankelende, glorieuze muziek van de walsenkoning Johan Strauss,
vol bekende meeslepende melodieën zoals Caramello's gondellied en
de lagunenwals.
Het VMT zal ons weeral verwennen met een frisse operette, een
professionele cast muzikanten, acteurs en dansers, schitterende
decors en kostumering.
Het Davidsfonds heeft 40 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
Westkapelle, 25 tot 27 januari 2019
Van vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 januari verblijven we voor ons
Gastronomisch Wandelweekend in Hotel Zuiderduin Beachhotel te
Westkapelle.
Dit
hotel
behoort tot de groep van
Fletcher Hotels, die in heel
Nederland
ondertussen
meer dan 80
hotels
beheert.
Wie reeds eerder de kust in
Zeeland bezocht weet dat
deze niet te vergelijken is
met onze Belgische kustlijn. Kijk je in Zeeland vanop het strand
richting binnenland, zie je enkel maar metershoge duinen en geen
betonnen constructies van hotels en appartementen.
Hou er dus rekening mee dat je om het strand te bereiken deze
metershoge duinen telkens moet overwinnen. Wil je vanuit het hotel
het strand bereiken dan dien je een trap van 100 treden te beklimmen
en nadien 50 terug naar beneden.
Hotel
Zuiderduin
Beachhotel
staat
bekend om zijn rust.
Rust, zowel in als
buiten
het
hotel.
Verwacht dus niet dat
je onmiddellijk in het
centrum
van
Westkapelle bent als
je
het
hotel
buitenkomt. Wil je het
centrum bereiken, heb
je een wandeling van
minstens 2 km. voor de boeg.
Bij goed weer is het evenwel zalig om van deze rust te genieten in één
van de strandpaviljoenen die gelegen zijn op het strand. Hier kan je
rustig verpozen bij een lekker drankje, vaak op een verwarmd terras en
kijken kan naar de vele schepen die voorbij komen.

Wijzigingen inschrijvingen – reiswet 01/07/2018
Door de nieuwe reiswet, die van start is gegaan op 1 juli 2018, mogen
verenigingen geen eigen vakanties meer organiseren, maar dienen zij
hiervoor steeds samen te werken met erkende reisorganisaties. Dit
heeft heel wat consequenties naar de organisatie van ons weekend.
Bijkomend probleem was dat de nodige afspraken voor ons huidig
Gastronomisch Wandelweekend reeds gemaakt waren met Hotel
Zuiderduin Beachhotel vooraleer wij kennis hadden genomen van deze
vernieuwde reiswet. Vandaar dat wij voor dit werkjaar nog een aparte
regeling konden uitwerken, in samenspraak met het hotel.

Inschrijving:
U kan inschrijven via bijgevoegd inschrijvingsformulier tot en met
10/11/2018. Let erop dat u het formulier VOLLEDIG invult, alleen zo
kan uw inschrijving aanvaard worden.
Na inschrijving zal u vanuit Hotel Zuiderduin Beachhotel een vraag tot
betaling ontvangen. U betaalt dus rechtstreeks aan het hotel, niet aan
Davidsfonds-Schriek.
Uw betaling moet voldaan zijn, uiterlijk 30/11/2018. Nadien vervalt de
reservatie van uw kamer en is uw inschrijving niet langer geldig.
Tijdens onze boekenbeurs op 3 én 4 november kan u ter plaatse
inschrijven, of vraag het inschrijvingsformulier mét infobrochure aan via
mail: bert.van.craen1@telenet.be – 0496/23.47.51

Annulatieverzekering:
Wie zijn deelname na betaling van de reissom wil annuleren, dient er
rekening mee te houden dat wij hier niet meer flexibel mee kunnen
omspringen. Wij raden u dan ook aan een annulatieverzekering af te
sluiten. Dit kan via het hotel waar een annulatieverzekering 7,00 euro
per kamer kost. Wenst u deze annulatieverzekering via het hotel af te
sluiten, vergeet dan zeker niet deze mogelijkheid op uw
inschrijvingsformulier aan te kruisen.
Uiteraard kan u ook elders een annulatieverzekering afsluiten.

Wandelingen:
Vanuit Davidsfonds-Schriek voorzien wij 3 geleide wandelingen: op
vrijdagavond, zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag.
Uiteraard is iedereen vrij zijn weekend volledig persoonlijk in te vullen.
Een drietal weken voor het vertrek ontvangt elke deelnemer onze
ondertussen gekende informatiebrochure waarin wij u nog tal van tips

aanreiken die u op eigen beweging kan gaan ontdekken in de nabije
omgeving.

LEVENSLIJN
Gouden jubileum:
- vieren hun 50ste huwelijksverjaardag:

Prijzen:
In de prijs is inbegrepen:
- driegangendiner op vrijdagavond inclusief tafelwater
- ontbijtbuffet op zaterdagmorgen
- broodjeslunch inclusief soep en tafelwater op zaterdagmiddag
- gastronomisch viergangendiner op zaterdagavond inclusief
tafelwater en wijn
- ontbijtbuffet op zondagmiddag
- driegangenlunch op zondagmiddag inclusief tafelwater
Leden DF-Schriek tweepersoonskamer

198,00 euro

Leden DF-Schriek eenpersoonskamer

258,00 euro

Niet leden DF-Schriek tweepersoonskamer

218,00 euro

Niet leden DF-Schriek eenpersoonskamer

278,00 euro

Kinderen – 12 jaar (*)

105,00 euro

Kinderen 12-18 jaar (*)

148,00 euro

Annulatieverzekering per kamer

7,00 euro

(*) kinderen slapen bij op de kamer – familiekamer van de ouders

Busvervoer:
Omdat wij alle inschrijvingen én betalingen via het hotel moeten laten
gebeuren, kunnen wij helaas géén busvervoer voorzien.
Iedereen dient dus voor eigen vervoer te zorgen naar Westkapelle. Rij
je liever niet zelf naar Zeeland, laat ons dit dan weten. Via ons
facebook-kanaal én via ons cultureel contact kunnen wij dan een
oproep doen naar medereizigers die ongetwijfeld nog een plekje vrij
hebben in hun auto en willen carpoolen!

* Germain Beckers – Yvette Rosenwick op 18

december 2018
In naam van alle DF-leden: van harte gefeliciteerd
en nog vele zonnige levensdagen toegewenst!

Overleden:
* Lut Verlinden (°Schriek, 20 januari 1957,
+Tremelo, 29 september 2018), weduwe van
Louis Op de Beeck en moeder van onze leden
Gilles en Britt Op de Beeck-Jennen, Fabrice Op
de Beeck, Thibault Op de Beeck-Lobke
Geeraerts en schoondochter van ons lid Juliaan
Op de Beeck.
We wensen deze getroffen familie veel sterkte toe in het
verwerken van hun stil maar groot verdriet.
Op zaterdag 17 november 2018
wordt er voor onze leden en dierbare overledenen
een H. MIS opgedragen in onze parochiekerk om 19 uur.

