LANDLOPERS door TOON HORSTEN
vrijdag 8 maart 2019 – parochiecentrum Schriek om 20 uur
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Landlopers is het relaas van een bijzonder
project, een alternatieve sociale geschiedenis
van de voorbije tweehonderd jaar, met als
uitgangspunt de steeds veranderende wijze
waarop de Belgische maatschappij de
voorbije twee eeuwen is omgegaan met haar
eigen verschoppelingen.
‘Je hebt toch wel geld bij je?’ Wie opgroeide
in het Vlaanderen van de twintigste eeuw
heeft het zijn ouders wel eens horen vragen.
Tot 1993 was er een strikte wet op de
landloperij. Iedereen die zich op straat begaf
zonder voldoende geld om een brood te
kopen, kon worden opgepakt en veroordeeld.
Wie achter de tralies verdween, belandde
uiteindelijk in de rijksweldadigheidskolonies van Wortel en Merksplas –
ver van de steden, midden in de bossen en heiden. De kolonies
werden een vergaarbak voor armen, asocialen, vagebonden,
deserteurs, alcoholisten, eenzamen, simpelen van geest, verdwaalde
kozakken, Joden en toevallige passanten. Op een bepaald moment
zaten er meer dan zesduizend mensen opgesloten.
In zijn boek 'Landlopers' doet schrijver-journalist Toon Horsten,
geboren en getogen in Wortel, het relaas van een bijzonder project.
Tijdens deze lezing vertelt hij over de totstandkoming van het boek en
schetst hij de boeiende, soms hallucinante geschiedenis van
Merksplas- en Wortel-Kolonie.
Voor zijn boek dat uitgekomen is begin 2013 sprak hij met landlopers,
voormalige bewakers, directieleden en historici. Een belangrijk stukje
lokale geschiedenis gebracht door een kenner.
Inkom: €8/ €6 met Cultuurkaart

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
‘MEESTERSCHAP’

BEDRIJFSBEZOEKEN:

Kunstwandeling in Schriek

Europees bezoekerscentrum "Parlamentarium"
& Chocolissimo - Zaabär

dinsdag 19 maart om 19 uur

woensdag 17 april

We maken tijdens deze wandeling kennis met 3 gedreven kunstenaars:
André De Tollenaere, Lieve Slachmuylders en Flor Hermans.
Zij beoefenen met veel passie hun kunst en
maken oogstrelende werken. We vertrekken
om 19 uur aan de Parochiezaal en wandelen via miswegen naar de Lauwrijkstraat
waar we verwacht worden bij Dras Lauwrijken. Dré legt zich toe op de beeldhouwkunst en maakt abstracte beelden van arduin
en hout, vaak een combinatie van beiden.
We vervolgen onze wandeling naar de Tuindijk waar keramiste Lieve
Slachmuylders ons hartelijk verwelkomd met een drankje.
We
bezoeken het atelier waar we haar prachtige creaties kunnen
bewonderen. Lieve neemt plaats achter de draaischijf en laat ons van
dichtbij kennismaken met het pottenbakken.
De sfeer van de
draaischijf, het glazuren en de ovenbak ter plaatse beleven we met de
vakkundige uitleg van Lieve!
Op deze gastvrije locatie maken we ook kennis met
kunstenaar Flor Hermans. Als veelzijdig kunstenaar
tovert hij rake en veelzeggende beelden op doek,
papier en als sculptuur. Flor is reeds enkele jaren
bijzonder actief als beeldhouwer. De sculpturen ‘de
messenvechter’, ‘Damiaan, De Grootste Belg en ‘De
Geboorte’ te Tremelo
zijn van zijn hand. Hij
toont ons beeldhouwwerk in acrylaathars,
polyester en brons.
Kunst met een eigen verhaal beleven in
Schriek!
We verwelkomen jullie graag op deze
kunstwandeling

Parlamentarium
In het hartje van de "Europese wijk" bezoeken we het Parlamentarium.
In dit grootste parlementaire bezoekerscentrum van Europa wordt op
een heel toegankelijke manier duidelijk gemaakt hoe het Europees
parlement werkt, hoe de Europese
éénwording in z’n werk ging en hoe de
parlementsleden de uitdagingen van
vandaag aangaan. In een 360°-film
maak je van op de eerste rij de werking
van het Europees parlement mee en
zien we hoe de EU-wetgevingen tot
stand komen.
Café Europa
Via een korte wandeling van 300 m dwars door de Europese wijk, staat
onze maaltijd te wachten in "Café Europa":
- voorgerecht (2 keuzes)
- hoofdgerecht (2 keuzes)
- koffie of thee
- 50 cl water per persoon is inbegrepen.
(andere dranken kunnen bekomen worden maar zijn niet
inbegrepen in de prijs)
Chocolissimo & Zaabär
Hier worden we ontvangen in hun nieuwe, 600 m² grote ruimte,
volledig ingericht om ons onder te dompelen in een ware chocolade
belevenis.
Een Nederlandstalige gids zal ons hierin
vakkundig begeleiden en uiteraard
horen daar de nodige proevertjes bij.

PROGRAMMA
08.00 u.: vertrek met de bus op het kerkplein van Schriek
10.00 u.: bezoek Parlamentarium
12.00 u.: middagmaal: Café Europa
14.30 u.: bezoek Chocolissimo & Zaabär
17.30 u.: verwachtte aankomst in Schriek
Kostprijs (inkom bezoeken, middagmaal, bus):
€ 52 voor DF leden
€ 57 voor niet DF leden

Betaling: vóór 31 maart via de bestuursleden of via DF-Schriek
rekening: BE18 7509-4675-9265 BIC: AXABBE22 met vermelding
“bedrijfsbezoek”.

vragen. Deze kaart is gratis en hiermee kan je bij eventuele medische
verzorging in Slovakije kosteloos geholpen worden.

WANDELING TE WAKKERZEEL
zondag 28 april om 14 uur
Wakkerzeel is een deelgemeente van de gemeente Haacht in de
provincie Vlaams-Brabant. Bij de gemeentelijke herindeling van 1977
verhuisde het dorp van Werchter naar Haacht. Landbouwkundig gezien behoort het dorp dus tot de
Brabantse Kempen.
Wakkerzeel heette in 1157 Wackersele,
het woonhuis van Frans Wakker. Het
dorp was eeuwenlang een bedevaartsoord. Wakkerzeel werd in 1577 een
aparte parochie. Bij de oprichting van de
gemeenten in 1795 vormde Wakkerzeel
samen met Werchter en Tremelo de
gemeente Werchter.

BRATISLAVA-NIEUWS

Bezienswaardigheden te Wakkerzeel:
- De Kraeneveldhoeve
- De geklasseerde kerk Sint-Hubertus en pastorij die recent
gerenoveerd werd.

De deelnemers aan ons
bezoek aan Bratislava en
omgeving
ontvangen
eind deze maand, begin
maart, een brief met alle
nuttige inlichtingen om
goed voorbereid te zijn
op dit stadsbezoek en
een vraag tot betaling
van het saldo.
Onze gids in Bratislava
zal de heer Abram Muller
zijn. Je kan reeds meer
info over onze gids lezen op zijn website: www.abrammuller.nl
Het is aan te raden om nu reeds een Europese Ziekteverzekeringskaart
aan te vragen bij uw mutualiteit. Deze kaart is eenvoudig online aan te

Onze wandeling vertrekt om 14 uur aan de SintHubertuskerk.
Vanuit het centrum trekken we
richting het Haachts Broek gebied. Met zijn rijke
loofbossen, broekbossen en hooilanden is dit één
van de weinige plekken in Vlaams-Brabant waar je
kan wandelen en het gevoel krijgen dat je er kan
verdwalen.
Vervolgens trekken we richting de
Festivalweide van Werchter. Sinds mei 2018 is de
festivalweide van Werchter ingehuldigd als
landschapspark.
Buiten de festivalmaanden mei, juni en juli is het park vrij
toegankelijk voor het publiek.
Daarna wandelen we terug naar het
centrum om de wandeling af te sluiten met
een natje en een droogje en niet te
vergeten, een gezellige babbel.



Dus wandelaars, op post voor deze fantastische wandeling!
Praktisch:

Er kunnen max. 30 personen mee met deze wandeling. Vooraf
inschrijven
bij
Martine
Kerremans
(015.23.53.72
m.kerremans@skynet.be) of bij de andere bestuursleden.

- We vertrekken stipt om 14 uur aan de Sint-Hubertuskerk
o Adres: Martelarenlaan 4 – 3150 Haacht
o Afstand van Schriek: Ca. 15 min. – 11 km.
- Afstand wandeling: 11,3 km.
- Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo Geeraerts (tel.
015/34.65.18)

Betaling kan bij één van de bestuursleden of door het bedrag te
storten op rekening van Davidsfonds Schriek: BE18 7509 4675
9265 met vermelding ‘Muzikale wandeling’.

MUZIKALE WANDELING ‘ALS DE NACHT…’
In de groene omgeving van het kasteel van Horst
zaterdag 4 mei om 19 uur
Lennaert Maes & Andries Boone maakten met
‘Als de nacht’ een cd rond ‘sagen en legenden’
uit onze streek. Met de liedjes van deze plaat
nemen ze je mee op een muzikale wandeling in
de prachtige groene omgeving rondom het
kasteel van Horst. De wandeling is 5 km lang,
duurt ongeveer drie uur en houdt een zevental
keer halt, waarbij Lennaert & Andries de liedjes
en verhalen uit ‘Als de nacht’ brengen. In het
midden van de wandeling verpozen we kort bij
een passend streekbier.
Zorg dat je erbij bent op deze unieke
belevingswandeling!
De wandeling vertrekt om 19
uur aan het bezoekerscentrum kasteel van Horst,
Horststraat
28,
3220
Holsbeek.
Kostprijs:
 €

10

Davidsfondsleden
€ 12 voor niet-leden.

voor

VASTENWANDELING
zondag 24 maart
ten voordele van de actie Broederlijk Delen
Op zondag 24 maart 2019
sluiten we ons aan bij de
jaarlijkse vastenwandeling van
de parochie ten voordele van
de actie Broederlijk Delen. Met
de slogan “Holy Guacamole”!
vraagt Broederlijk Delen ons om
de Guatemaleese boeren te
helpen.
Samen
met
zijn
partnerorganisaties helpt Broederlijk Delen boeren en boerinnen om hun kleine lap grond
duurzaam en optimaal te benutten en tegelijkertijd politiek druk
uitoefenen voor een rechtvaardige herverdeling van de grond zodat ze
hun gezin kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten.
We vertrekken om 14 u. aan het parochiecentrum van Schriek
richting Pijpelheide. Na ongeveer 5 km houden we even halt bij de
familie Claes-Huybrechts in de Trommelstraat 37 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 4 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.

Programmakeuze om 12.00 u.:
Programma 1:
Vertrek met de bus voor een wandeling van ongeveer 13 km door de
mooie natuur rond Dendermonde met picknick onderweg.

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.

Programma 2:
Vrij middagmaal of picknick, daarna vrij tijdsgebruik.

Dus alle actieve stappers en zij die Broederlijk Delen willen
steunen worden verwacht op zondag 24 maart.
Dankzij jullie krijgen de mensen in Guatemala een beter leven!

EEN DAGJE UIT IN DENDERMONDE
zondag 19 mei
Dendermonde, of Deiremonne zoals de
inwoners
zelf
zeggen, ligt
aan
de
samenvloeiing van Dender en Schelde .
Hierdoor is ze al eeuwenlang een kruispunt
voor cultuur en handel, maar is er toch ook
nog veel ruimte voor natuur. Ideale plek dus
voor een dagje uit.
Programma:
- 08.00 u.
- 09.30 u.
- 10.00 u.
- 12.00 u.
- 17.30 u.
- 21.00 u.

(STIPT) Vertrek met de bus aan de kerk te Schriek
Ontvangst met koffie en versnapering
Rondleiding met gids aan Stadhuis en Lakenhalle
Keuze uit twee programma’s (zie verder)
Gezamenlijk avondmaal in Dendermonde
Aankomst te Schriek

Om 13.45 u. bezoek aan scheepswerven in Baasrode met de bus.
Verdere info over de activiteiten:
- Bezoek aan Stadhuis en
Lakenhalle
Op de gelijkvloerse verdieping van
de prachtig gerestaureerde Lakenhalle duik je in het verleden van de
stad. Kaarten, touchscreens, films
en maquettes vertellen het verhaal
van bloeiend handelscentrum in de
middeleeuwen tot martelaarstad in
de Groote Oorlog en de moeizame
heropbouw nadien.
|In de ruime zalen en gangen op de bovenverdieping van dit prachtige
14e-eeuwse gebouw, ontdekt je niet alleen talrijke kunstwerken van de
Dendermondse Schilderschool, maar ook heel wat verwijzingen naar
het Ros Beiaard.
Wandeling (± 13 km)
Na de stadswandeling vertrekken we met de bus naar Donk, vandaaruit
stappen we terug naar Dendermonde. Na een dik uur wandelen
nuttigen we onze picknick in een cafeetje onderweg om dan, innerlijk
versterkt, verder te gaan.
- Bezoek aan de Scheepswerven
Baasrode
De Scheepswerven Baasrode vormen
een van de mooiste industrieelarcheologische sites van Vlaanderen.
Je kan er onder meer de originele

houten loods en meesterwoning Van Damme bekijken, alsook de
replica van de botter Rosalie, het atelier Van Praet en het werfterrein
met de eigenlijke bouwplaats en twee droogdokken!
Het museum zelf is gevestigd in de authentieke meesterwoning van de
vroegere werfeigenaar Van Damme.
- Kostprijs (bus, gidsen en avondmaal inbegrepen):
programma 1: € 40 voor DF-leden - € 45 voor niet DF-leden
programma 2: € 45 voor DF-leden - € 50 voor niet DF-leden
€ 15 voor kinderen vanaf 6 jaar
- Inschrijven en betalen vóór 10 mei: aan een bestuurslid of door
overschrijving op de rekening van DF Schriek: 750-9467592-65 met
vermelding “Dendermonde” 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 10 mei, veronderstellen we dat je niet deelneemt.

LEVENSLIJN
Overleden:
* ons lid Ivonne Nagels (°Schriek, 26 maart
1932, +Heist-op-den-Berg, 18 december 2018),
weduwe van Emiel Van den Eynde.
* ons lid Gaston Keuppens (°Schriek, 3 mei
1944, +Bonheiden, 3 januari 2019), echtgenoot van Arlette
Ruymaekers en vader van Sandra Keuppens.
* ons lid Jos De Ceuster (°Schriek, 22 juli 1944, +Tremelo, 17 januari
2019), weduwnaar van Maria Meulders.
We wensen deze getroffen families veel sterkte toe in het
verwerken van hun stil maar groot verdriet.

De lente komt.
De lente is in aantocht.
De winter weert zich fel
met sneeuw en hagelvlagen.
Maar ieder voelt het wel.
Want tussen al die buien
van ’t winterse verweer
ontdekt men voorjaarswarmte,
de zon die is er weer.
Toch gaat het traag en moeizaam.
De winter komt en gaat.
Het duurt vast nog wel even
voor die ons echt verlaat.
Maar ’t voorjaar wint aan krachten,
de lente die komt weer.
Het winterweer moet wijken,
we zien de zon steeds meer.
Straks zijn we weer vergeten
die barre wintertijd.
Bij ’t naderen van de lente
verdwijnt die narigheid.
Laat nu de zon maar komen
met warmte zacht en teer,
aan struik en plant en bomen
geeft zij het leven weer
Alberta Vonckx

