Wij wensen jullie voor het nieuwe jaar:
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tijd om van de kleine dingen te
genieten,
rust om stil te staan bij mooie momenten,
sterkte om tegenslagen te overwinnen,
vriendschap om je hart te verwarmen,
humor om wat somber is te kleuren,
een glimlach om elke dag mee te beginnen.

Inhoud:
- 26/12
Kerstwandeling te Schriek
- 2/01
Winterwende
- 18/01
Begijn Le Bleu - 25-27/01 Gastronomisch wandelweekend
- 1/02
Lichtmisviering
- 3/02
Operette ‘Een nacht in Venetië’
- 22/02
Carl Berteele – Live van op de moto
- 24/02
Wandeling te Langdorp

Het DF-bestuur wenst jullie veel warmte en
gezelligheid tijdens deze kerstdagen
een goede gezondheid en veel geluk
een schitterend 2019!
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KERSTWANDELING

BEGIJN LE BLEU – TOCH BEDANKT

woensdag 26 december om 14 uur

vrijdag 18 januari om 20.30 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 2019.

WINTERWENDE
KERSTBOOMVERBRANDING
zaterdag 12 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. Ook dit jaar brengen we de sfeer terug rond het vuur en
zorgen we voor gepaste livemuziek gebracht door ‘Borokov’.
Benieuwd? Zak dan zeker en vast af naar onze stookweide achter de
kerk van Schriek.
Toegang is GRATIS !!!
Leg zaterdag 12 januari om 8 uur ’s morgens uw kerstboom buiten
klaar!

Wordt Begijn oud of was het
vroeger echt beter? Terwijl hij op
zoek gaat naar de ware helden in
een zee van idolen, denkt hij met
heimwee terug aan het opwinden
van meterslange spoelen van
cassettebandjes, de telefoonkaart
of Donaat Deriemaeker.
Begijn brengt herkenbare huis-,
tuin- en keukenverhalen met
scherpe randjes. Verhalen over
vallen, opstaan en toch dankbaar
zijn. Grappig, relativerend en niet
vies van een stukje improvisatie
tijdens zijn shows.
Hij werd bekend door het
televisieprogramma ‘Foute Vrienden’ en doet al jaren wat hem
nauw aan het hart ligt: spelen. Al
de rest is bijzaak.
Kaarten zijn te bekomen aan €
13,00 in voorverkoop bij
Martine Kerremans,
(015/23.53.72) Leuvensebaan
18, 2223 Schriek, via
vermeylen.p@skynet.be en bij
alle DF-bestuurdleden.
Aan de kassa betaal je € 15,00

GASTRONOMISCH WANDELWEEKEND
vrijdag 25 tot zondag 27 januari te Westkapelle
Zij die zich ingeschreven hebben voor het 39ste Gastronomisch
Wandelweekend te Westkapelle (NL) ontvingen inmiddels vanuit het
Fletcher Zuiderduin Beachhotel een vraag tot betaling voor deelname
aan dit weekend. Betaling kan tot 25 december a.s.
Begin januari ontvangen alle deelnemers een informatiebrochure over
het komende weekend.
Afspraken en informatie omtrent aankomst en vertrek van onze
bestemming, geplande wandelingen, programma van het hele weekend
kan je hierin terugvinden.
Vergeet zeker en vast deze brochure ook niet mee in je bagage te
steken. Zo heb je tijdens het weekend steeds een programma bij de
hand.

LICHTJESWANDELING
vrijdag 1 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 37ste maal in ere.
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.

Operette
“EEN NACHT IN VENETIË”
zondag 3 februari 2019 om 15 uur
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 woensdag 26/12/2018
° Winterwende van zaterdag 12/01/2019
° optreden Begijn Le Bleu van vrijdag 18/01/2019
- Je kan de kaarten ook afhalen in de Hoogstraat 14, 2223 Schriek.

LIVE VAN OP DE MOTO
VRT-verslaggever CARL BERTEELE vertelt over zijn carrière
en de koers achter de schermen
OPGELET: wijziging datum
vrijdag 22 februari om 20 uur

Welke sportliefhebber kent de
‘man op de moto’ niet’? Carl
Berteele werkt al vele jaren te
midden van de actie en weet
als geen ander het reilen en
zeilen te midden van de koers.
Dit jaar staat hij aan het begin
van zijn 24ste seizoen als
wielerverslaggever. Hij komt
vertellen over zijn leven als reporter, hoe hij op de VRT is geraakt
en wat dat nu eigenlijk allemaal inhoudt – ‘de koers verslaan.’
Uiteraard krijgt het publiek ruimschoots de kans om vragen te
stellen aan de bevlogen ‘man op de motor’.
Inkom: DF-leden € 8,00 / niet DF-leden € 10,00

WANDELING TE LANGDORP
zondag 24 februari om 14 uur

Langdorp is een Vlaamse deelgemeente van de stad Aarschot in
de provincie Vlaams-Brabant. Het ligt langs de rivier de Demer,
vormt aldus een grensdorp tussen Kempen en Hageland en
bestaat uit de woonkernen Langdorp (centrum), Gijmel en
Woflsdonk.
Bezienswaardigheden in Langdorp:
- De Heimolen in Langdorp is één van de oudste
molenconstructies van Vlaanderen. De molen werd gebouwd
in 1662 en volledig gerestaureerd in 1998.

- Bijzonder waardevol zijn de SintPieterskerk en het ommuurde kerkhof,
de pastorie met de bijhorende tuin, het
bouwblok met de oude herenwoning
van de dorpsnotabelen en het
gemeentehuis uit 1860.
Onze wandeling vertrekt om 14 uur aan het Wolf Café; De
wandeling, met als gidsen Paul en Theo, doorkruist tal van
gezellige wandelwegen en paadjes tot aan de oevers van de
Demer. Vervolgens keren we dan terug richting het centrum van
Langdorp om af te sluiten met een gezellige pint in het Wolf Café
of ’t Hof. ’t Hof biedt werk aan personen met een beperking en is
een plek waar ze zich verder kunnen ontplooien. Ze verwennen
je er met hun huisbereide koekjes, notencroques, warme
appeltaartjes en hoeve-ijs. Ontdek ook de bieren, wijnen en
vruchtensappen
van
de
streek. Tevens kan je in de
dorpswinkel (incl. bakkerij)
tal
van
ambachtelijke
producten kopen.
Dus wandelaars, op post
voor deze fantastische
wandeling!
Praktisch:
- we vertrekken om 14 uur stipt aan de parking van het Wolf Café
- adres: Langdorpsesteenweg 297, 3201 Langdorp
- afstand van Schriek: ca. 20 minuten – 16 km
- afstand wandeling: 10 km
- voor meer inlichtingen kan je terecht bij Theo
Geeraerts (tel. 015/34.65.18)

Afscheidsrede bij het overlijden van ons
bestuurslid Jos Kempenaers
Jos,
als
voorzitster
van
Davidsfonds Schriek heb ik, samen
met alle bestuursleden, je gekend
als een fijn man en gedreven
bestuurslid, actief, sterk, creatief
met
veel
sympathie
en
enthousiasme
voor
ons
Davidsfonds.
Het Davidsfonds lag je nauw aan
het hart, het maakte bijna een
halve eeuw deel uit van je leven.
Reeds in april 1979 werkte je, als
kersvers bestuurslid, mee aan de
viering van 50 jaar Davidsfonds
Schriek. Sindsdien konden we op
alle mogelijke momenten op uw
medewerking rekenen. Al gauw
was je, gedurende 15 jaar, de drijvende motor achter ons recreatief
volleybalspel in de turnzaal van de gemeenteschool. In de jaren ’80 en
‘90 beleefden we mooie, soms avontuurlijke, momenten tijdens de
verkenning, met het busje van De Kemp, van onze gezinsreizen. Met
dat busje bracht je ons ook meermaals naar de bestemmingen van het
GWW. Sportief als je was, was je, zolang je kon, steeds op post voor
onze maandelijkse wandelingen en werkte je actief mee aan het
uitstippelen en de bewegwijzering van ons Sint-Janspad, Kasteelpad
en Uylepad. Hierbij vergeten we ook niet die gezellige dinsdagavonden
met de kermis bij je thuis waar we jarenlang de wandelingen voor het
komende werkjaar vastlegden. En hoe dikwijls heb je samen met de
andere bestuursleden de Parochiezaal klaargezet voor onze
boekenbeurs, lezing, optreden of een andere activiteit. Tafels en
stoelen versleuren, niets was je teveel!
Je was zeer praktisch aangelegd, zag en wist hoe het allemaal moest
gebeuren! Denk maar aan het plaatsen van onze kerststal, een
ontwerp en creatie van jouw hand! Ons DF-bestuur zal ze elk jaar rond

de kerstperiode opnieuw opbouwen met jouw instructies in hun
achterhoofd en de mooie herinneringen samen met jou Jos.
Je was niet alleen de ouderdomsdeken van ons bestuur maar ook de
fiere drager van onze afdelingsvlag tijdens de processie. Een
plichtsbewust engagement van 39 jaar, als bestuurslid van ons
Davidsfonds is heel bijzonder!
Jos, ik herinner mij je woorden: ik ben niet ziek, ik heb alleen geen
kracht meer. Je was een doorzetter Jos, een sterk man, je wou nog zo
graag samen met je familie genieten, samen met ons plannen en
vergaderen. Helaas, moeten we vandaag afscheid van je nemen.
Jos, we nemen je voor altijd mee in ons hart!

LEVENSLIJN
Overleden:
* Jos Vermeulen (°Schriek, 8 juni 1927,
+Bonheiden, 4 november 2018), weduwnaar
van Madeleine Boecksteyns en moeder van
onze leden Jean Pierre en Rita VermeulenGoris.
* ons lid Jef Peeters (°Essen, 20 mei 1940, +Bonheiden, 27
oktober 2018), echtgenoot van onze wijkverantwoordelijke Vera
Kempenaers.
* ons bestuurslid Jos Kempenaers (°Schriek, 6 juli 1934,
+Schriek, 12 november 2018), echtgenoot van Florentine Van
den Eynde en vader van onze leden Kathleen en Nick
Kempenaers-Van der Schueren en Marleen Kempenaers.

