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Nieuws uit de afdeling
Nuttige informatie.
Op 26 november 2016 zijn we eindelijk online gegaan met een eigen website.We
hebben getracht deze eenvoudig en overzichtelijk te houden, zodat iedereen er snel
alles op kan vinden. Neem eens een kijkje op www.davidsfondslier.be. In de loop
van volgend jaar zullen wij onze leden bevragen : wilt u nog graag Infodal blijven
ontvangen, of hebt u liever wat minder papier in de brievenbus en volstaat de info op
de website, gecombineerd met herinneringsmails?
We blijven in ieder geval nog Infodal maken en sturen het boekje naar wie erom
vraagt.

Dankwoord.
Twee wijkmedewerkers hebben afgelopen werkjaar hun ontslag gegeven na
jarenlange trouwe dienst en inzet voor het Davidsfonds.
Piet Everaerts heeft zich steeds ontfermd over Emblem, waar hij talrijke nieuwe
leden wist te werven dankzij zijn overtuiging en enthousiasme voor de werking van
het Davidsfonds.
Willy Van Houdt bekommerde zich punctueel om de hernieuwing van de leden in de
wijk “Ogezlaan, Boomlaarstraat en omgeving” . Dat heeft hij trouwens lange tijd
vol overgave gedaan.
Ongetwijfeld begonnen de jaartjes wat te wegen en hebben zij nu besloten om een
stap terug te zetten.
Het bestuur dankt beide wijkmedewerkers voor hun onverdroten inzet en drukt zijn
waardering uit voor het werk dat zij geleverd hebben.
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Toast Literair
Voordracht: Pallieter door Kevin Absillis
Zondag 22 januari 2017
In 2016 vierde Pallieter zijn 100ste verjaardag. Voor de heruitgave van dit
meesterwerk van Felix Timmermans schreef Kevin Absillis het nawoord.
Deze lezing wil "Pallieter" (1916) herlezen als een tekst die op een eigenzinnige
manier de mystiek van de moderne wereld verkent en die tevens in het licht van het
internationale modernisme onvermoede betekenissen en resonanties prijsgeeft.
Kevin Absillis doceert moderne Nederlandse letterkunde en algemene
literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen. Zijn boek "Vechten tegen de
bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau" werd in 2013 bekroond met de
Driejaarlijkse Pil-Van Gastelprijs voor Geschiedenis. Voorts co-redigeert hij tal van
essaybundels en publiceert hij geregeld in dag- en weekbladen.

Praktisch
Wanneer: zondag 22 januari 2017, 10.00 u.
Waar: polyvalente zaal van het Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan, Lier.
(parking op de speelplaats)
Inschrijven voor woensdag 18 januari 2017.
Deelname: €14 - €13 met Davidsfonds Cultuurkaart (voordracht + aperitief +
belegde broodjes).
Inschrijving en info: Betaal nadat je telefonisch of per mail ingeschreven hebt. Min
Van Rompay 03/488 24 91 ((liefst tussen 9.00 en 12.00 u./18.30 en 20.30 u.of
inschrijvingen@davidsfondslier.be.
Overschrijvingen dienen te gebeuren op rek. nr. BE05 4138 0121 2175 van
Davidsfonds Lier, Plaslaar, 39, 2500 Lier, met als vermelding "Toast Literair".
De inschrijving is pas definitief na betaling.
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Voordracht: "Pikante Taalkronkels" door Carine Caljon
met receptie als afsluiter
Davidsfonds Broechem-Oelegem-Ranst
i.s.m. Davidsfonds Lier-Emblem-Koningshooikt
Inhoud: Over (n)iets aan de verbeelding overlatende termen en uitdrukkingen in de
liefde.
Een zinnenprikkel: “Toen de casanova zijn koeketiene in negligé "Scheetje" had
genoemd, leidde zijn klokkenspel tot het”... Voor taalminnaars!
Carine Caljon studeerde verscheidene talen en geschiedenis, runt een vertaalbureau,
is auteur van taal(studie)boeken, gaf taallessen en toert al jaren door Vlaanderen met
"taalcauserieën".

Praktisch
Wanneer : zondag 29 januari 2017 om 10 uur
Waar : Taverne "Den Moor" in "De Schuur", Moorstraat, 8, 2520, Broechem
Deelname : € 5 – gratis met Davidsfonds Cultuurkaart
Meld je aanwezigheid bij Gerda den Bok. (secretaris van Df. Broechem)
Tel. 03/485 75 23

3

De geschiedenis van de Belgische justitie en het
Justitieplan
Voordracht door minister Koen Geens
Dinsdag 14 februari 2017
Df. Lier-Emblem-Koningshooikt – Broechem-Oelegem-Ranst-Hove
i.s.m. Neos Lier
De Belgische justitie ontwikkelde zich samen met de jonge 19de eeuwse Belgische
staat. In 1831 hadden we een zeer vooruitstrevende grondwet en erfden we van
Napoleon geraffineerde wetboeken, zoals het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Koophandel en het Wetboek van Strafvordering. In die periode werd er ook fors
geïnvesteerd in infrastructuur voor Justitie. Denk maar aan een aantal grote
gevangenissen en justitiepaleizen die in die periode gebouwd werden.
Met de ontwikkeling van de welvaartsstaat vanaf W.O. II verlegde de focus zich naar
sociale voorzieningen, zoals de gezondheidszorg en de pensioenen. De investeringen
in Justitie werden minder belangrijk.
Na bijna 200 jaar Belgische justitie is een grondige bezinning en hervorming nodig.
Tegelijk moet er efficiënter met betere informatiemiddelen en volgens moderne
managementbenaderingen gewerkt worden. Minister van Justitie Koen Geens staat
voor de enorme opdracht om die zaken aan te pakken.
In deze lezing blikt hij eerst terug op de geschiedenis van de justitie in België, daarna
analyseert hij de actuele situatie en tenslotte licht hij zijn Justitieplan toe.
De opbrengst van de activiteit gaat naar het studentenhuis Mamosa, een project van
pater Jan Hoet in Haïti. Jongeren krijgen er onderdak, eten, een warme "thuis" en de
kans om te studeren.
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Praktisch
Wanneer: dinsdag 14 februari 2017 om 19.30 u.
Waar: CC Vredeberg, Vredebergstraat, 12-14, 2500 Lier.
Deuren: 18.45 u.
Aanvang: 19.30 u.
Deelname: €10
Inschrijving en info: Betaal NADAT je telefonisch of per mail ingeschreven hebt.
Min Van Rompay 03/488 24 91 (liefst tussen 9.00 en 12.00 u./ 18.30 en 20.30 u) of
inschrijvingen@davidsfondslier.be.
Overschrijvingen dienen te gebeuren op rek. nr. BE05 4138 0121 2175 van
Davidsfonds Lier, Plaslaar, 39, 2500 Lier, met als vermelding "Justitieplan".
De inschrijving is pas definitief na betaling.
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Lenteconcert van SGCBigBand
Vrijdag 17 maart 2017
Gepromoot door Davidsfonds Lier-Emblem-Koningshooikt, Lyrana,
Neos Lier, Kimclub Lier en Markant Lier

De muzikanten van SGCBigBand van het Sint-Gummaruscollege zijn studenten van
het 1 ste tot het 6 de middelbaar en zij oefenen tijdens het schooljaar wekelijks om
met dit Lenteconcert te kunnen uitpakken.

Praktisch
Wanneer: vrijdag 17 maart 2017 om 19.30 u. (deuren open om 19.00 u.).
Waar: Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan, 2500 Lier, feestzaal.
Info: Min Van Rompay 03/488 24 91 of inschrijvingen@davidsfondslier.be .
Deelname: vvk: €5 (+ consumptie ) – adk: €7.
Bestellen via: collegeband@hotmail.com.
ofwel via Min (om de naam van deelnemers zonder mailadres te bezorgen aan de
Band)
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Nacht van de Geschiedenis, thema: muziek
Voordracht: De beiaard, van stadsradio tot werelderfgoed.
Door Koen Cosaert.
Davidsfonds Lier-Emblem-Koningshooikt i.s.m. Df . BroechemOelegem-Ranst.
Koen Cosaert,directeur van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn, vertelt over het
ontstaan van dit unieke instrument dat typisch is voor de Lage Landen. Meteen vraagt
hij zich af waarom de beiaard juist rond 1500 in de Lage Landen ontstond. Om die
vraag te beantwoorden legt hij historische feiten over de Lage Landen als
puzzelstukjes in elkaar. Ook toont hij aan dat na 500 jaar de kunst van de beiaard nog
altijd springlevend is en dat het bespelen van dit instrument niet weg te denken is uit
het Vlaamse cultuurleven. Dat werd door de UNESCO in 2014 met de erkenning als
immaterieel cultureel erfgoed bevestigd.
Koen Cosaert is stadsbeiaardier van Harelbeke, Izegem, Kortrijk en Roeselare. Hij
maakte concertreizen door heel Europa en de Verenigde Staten. In het Nederlandse
Carillon Instituut in Dordrecht staat hij in voor het vak campanologie (leer van het
klokkenspelen). Als campanoloog gaf hij lezingen in België, de Verenigde Staten,
Duitsland, Ierland, Rusland en Nederland. Daarnaast werkte hij nog mee aan
verscheidene tentoonstellingen, tijdschriften en belangrijke publicaties over klokken
en beiaarden.

Praktisch
Wanneer: dinsdag 21 maart 2017, 20.00 u.
Waar: polyvalente zaal van het Sint-Gummaruscollege, Kanunnik Davidlaan, Lier.
Deelname: €8 - €6 met Davidsfonds Cultuurkaart.
Info: Min Van Rompay 03/488 24 91 (liefst tussen 9.00 en 12.00 u./18.30 u. en 20.30
u.) of inschrijvingen@davidsfondslier.be.
Inschrijven is niet verplicht, maar een seintje geven is een aanrader. Zo hebben we

zicht op het aantal deelnemers.
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Bezoek aan Manufactuur De Wit, Mechelen
zaterdag 22 april 2017
De Koninklijke Manufactuur De Wit is een echte "must"; ze bezit één van de meest
prestigieuze privécollecties van wandtapijten ter wereld.
Ze is gevestigd in een uniek historisch kader, de 15de eeuwse refugie van de abdij
van Tongerlo te Mechelen.
Al vier generaties lang worden hier antieke wandtapijten volgens de regels van de
kunst gerestaureerd, gereinigd en geconserveerd.
Een gids, gespecialiseerd in de kunst van de wandtapijten, geeft je een heel
gevarieerde toelichting bij het gebouw, de omvangrijke collectie oude en moderne
wandtapijten, het conserveringsproces en tenslotte bij een weefdemonstratie.
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Praktisch
Wanneer: zaterdag 22 april 2017 om 10.45 u.
Duur: 1,5 uur.
Waar: refugie abdij van Tongerlo, Schoutetstraat, 7, 2800 Mechelen.
Deelname: €10 - €8 met Davidsfonds Cultuurkaart.
Info/inschrijven: Plaatsen beperkt! Min Van Rompay 03/480 24 91 (liefst tussen 9.00
en 12.00 u./18.30 en 20.30 u.) of inschrijvingen@davidsfondslier.be . Betaal
NADAT je telefonisch of per mail ingeschreven hebt.
Overschrijvingen op rek. nr. BE05 4138 0121 2175 van Davidsfonds Lier, Plaslaar,
39, 2500 Lier, met als vermelding "De Wit".
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Weetjes:
Het centrum van Mechelen is op zaterdag vanaf 7.30 u. tot 18.00 u. verkeersvrij en er
wordt in de voormiddag markt gehouden.
Gratis parkeren: Utopolis met shuttledienst naar hartje centrum en Carrefour
Mechelen-Noord .
De gebouwen van Manufactuur De Wit zijn niet toegankelijk voor personen met een
bewegingsbeperking.
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Tweedaagse trip: "Droomkastelen in de Ardennen"
Zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017
PROGRAMMA
Dag 1: Lier - Lavaux Sainte Anne - Celles - Houyet - Hastière – Lives-sur-Meuse
• 7.30 u. : vertrek: parking De Mol, Aarschotsesteenweg, 2500 Lier
• 8.30 u. - 9.15 u. : ontbijtstop in snelwegrestaurant Waver
• 10.30 u. - 11.30 u. : aankomst in Lavaux Sainte Anne: bezoek aan het kasteel
12.00 u. : vrije lunch in Auberge de la Lesse in Houyet
• 13.30 u. : vertrek naar Celles
• 13.50 u. : bezoek aan het kasteel van Vêves in Celles-Houyet met lokale gids
• 15.00 u. : vertrek naar Hastière
• 15.30 u. : bezoek aan de tuinen van Freyr
• 17.00 u. : vertrek naar hotel
• 18.00 u. : aankomst in New hotel de Lives, diner en logies
Dag 2: Lives-sur-Meuse - Annevoie - Modave -Lier
• ontbijt in het hotel
• 9.15 u. : vertrek naar Annevoie
• 10.00 u. - 11.30 u. : bezoek aan de tuinen van Annevoie met lokale gids
• 12.30 u. : aankomst in het kasteel van Modave
• 13.00 u. : lunch in de brasserie van het kasteel van Modave, gevolgd door
bezoek aan het kasteel met audiogids
• 15.30 u. : vertrek uit Modave
• 18.30 u. : vermoedelijk aankomstuur in Lier
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New hotel De Lives.
Het dorpje Lives-sur-Meuse ligt op 6 km van Namen in een groene omgeving. Een
gedeelte van het hotel is ondergebracht in een 19 de eeuws herenhuis dat zijn
oorspronkelijk karakter behouden heeft. Bij de recente renovatie werd ook een nieuw
deel aan het hotel toegevoegd. Het beschikt over een twintigtal comfortabele kamers
met eigen badkamer, televisie, minibar en telefoon. In de vernieuwde bar, Coté
Meuse, kan je van diverse streekbieren genieten.
Prijs per persoon in dubbele kamer: €270 - €266 per persoon met Davidsfonds
Cultuurkaart.(Single supplement: €55 – maximum 3 singles)
Inbegrepen:
• vervoer met luxecar (Begonia Tours)
• verblijf half pension (diner - ontbijt) in New hotel de Lives
• reisbegeleiding verzorgd door Davidsfonds Lier
• bezoek aan het kasteel Lavaux Sainte Anne
• bezoek aan het kasteel van Vêves met plaatselijke gids
• bezoek aan de tuinen van het kasteel van Freyr
• bezoek aan de tuinen van Annevoie met plaatselijke gids
• bezoek aan het kasteel van Modave met audiogids, inclusief lunch in de
brasserie van het kasteel
• BTW/parking/baantaksen/toeristenbelasting.
Niet inbegrepen:
• drank en persoonlijke uitgaven
• overige maaltijden
• overige toegangsgelden
• fooi chauffeur: €1 per dag
• annulatie- en bijstandsverzekering
• annuleringsverzekering Allianz aan groepsvoorwaarden: 4,2% op de reissom
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Praktisch
Inschrijven/info: Inschrijven voor 8 februari 2017.
Min Van Rompay 03/488 24 91 (liefst tussen 9.00 en 12.00 u. /18.30 en 20.30 u.) of
inschrijvingen@davidsfondslier.be.
Betaal een voorschot van €150 per persoon, voor 8 februari 2017, nadat je
telefonisch of per mail ingeschreven hebt. Overschrijvingen op rek. nr. BE05 4138
0121 2175 van Davidsfonds Lier, Plaslaar, 39, 2500 Lier, met als vermelding
"Droomkastelen".
Attentie : de inschrijving is pas definitief na betaling. Wij vragen ook dat de
deelnemers nog een inschrijvingsformulier invullen en ondertekenen.
Er zijn al 16 inschrijvingen.

Reisbevinding van Jos Heylen (april 2016)
Veel zitten in de bus te slapen
Enkelen beperken zich tot gapen
'k Heb tot mijn spijt
Daarvoor geen tijd
Ik moet een limerick samenrapen.
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Blik achter de schermen van de Zoo te Antwerpen
vrijdag 16 juni 2017
De dierentuin van Antwerpen is een groot bedrijf waar er achter de schermen heel
wat in beweging is.
Tijdens deze rondleiding krijg je een duidelijk beeld van wat er zoal komt kijken bij
het beheer van het dierenpark. Je ziet plaatsen waar de gewone bezoeker niet
toegelaten is: de keuken (waar à la carte-gerechten voor elke diersoort klaargestoomd
worden), de filterinstallaties van de aquariums, de werkplaats van de dierenarts, de
operatiekamer, de laboratoria en de kweeklokalen voor insecten, ...
Je gids vertelt uiteraard uitvoerig over de dieren achter de schermen en hoe ze ervoor
zorgen dat hun leefwereld "binnen" ook comfortabel is.
Een boeiende ontdekking!

Praktisch
Wanneer: vrijdag 16 juni 2017 om 10.15 u. (1,5 uur).
Waar: Koningin Astridplein, 20-26, 2018 Antwerpen.
Deelname: €24 - €22 met Davidsfonds Cultuurkaart/Inbegrepen: inkom Zoo +
bezoek "achter de schermen" met gids.
Inschrijven/info: Plaatsen zijn beperkt! Betaal NADAT je telefonisch of per mail
ingeschreven hebt.Min Van Rompay 03/488 24 91 (liefst tussen 9.00 en 12.00
u./18.30 en 20.30 u.) of inschrijvingen@davidsfondslier.be .
Overschrijvingen op rek. nr. BE05 4138 0121 2175 van Davidsfonds Lier, Plaslaar,
39, 2500 Lier, met als vermelding "Zoo".
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Door de vele trappen en smalle doorgangen is deze rondleiding niet geschikt voor
minder mobiele mensen .
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Natuurwandeling provinciaal retentiebekken Plaslaar
zondag 25 juni 2017
Steven Schorrewegen, een rasechte Natuurpunter, begeleidt deze wandeling van
ongeveer 4 km.
En... we duimen nu voor mooi (droog) weer!

Praktisch
Wanneer: zondag 25 juni 2017 om 14.30 u.
Vertrek: kruispunt Plaslaar en Ring te Lier.
Deelname: gratis.
Inschrijving en info: Steven Schorrewegen 03/480 36 44 of
stevenschorrewegen@davidsfondslier.be.
Inschrijven is niet verplicht, maar op voorhand aan Steven een seintje geven is een
aanrader. Zo heeft hij zicht op het aantal deelnemers.

Tip :Tentoonstelling "Voor God & Geld" is prachtig!
Één en al lof in het gastenboek! Fernand Huts steekt met deze prestatie een pluim op
zijn hoed.
Een uitzonderlijke selectie van topstukken, waarvan er vele voor de eerste keer aan
het grote publiek getoond worden, kan je in het Patershol bewonderen. En... diegenen
die tuk zijn op portretten, komen in "Voor God & Geld" zeker aan hun trekken.
In wat nu Vlaanderen heet, ontwikkelt zich vanaf ongeveer 1200 een nieuwe mens.
De tentoonstelling brengt zijn verhaal.
In het Caermersklooster Patershol (nabij Gravensteen) in Gent tot 1 januari 2017
Inkom GRATIS met Davidsfonds Cultuurkaart.
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AGENDA 2017
Zondag
22 januari 2017

Toast Literair: Voordracht: "Pallieter" door Kevin Absillis
polyvalente zaal van het Sint-Gummaruscollege, Kanunnik
Davidlaan, 2500 Lier, 10.00 u.

Dinsdag
14 februari 2017

Voordracht: “Geschiedenis van de Belgische justitie en
Justitieplan” door minister Koen Geens .
CC Vredeberg, Vredebergstraat, 12-14, 2500 Lier,19.30 u.

Vrijdag
17 maart 2017

Lenteconcert van SGCBigBand (studentenorkest).
Feestzaal van het Sint-Gummaruscollege,19.30 u.

Dinsdag
21 maart 2017

Nacht van de geschiedenis: Thema: "Muziek"
Voordracht: "De beiaard. Van stadsradio tot werelderfgoed.”
door Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn.
Polyvalente zaal van het Sint-Gummaruscollege, Kanunnik
Davidlaan, 2500 Lier, 20.00 u.

Zaterdag
22 april 2017

Bezoek aan Manufactuur De Wit,
Schoutetstraat, 7, 2800 Mechelen,11.00 u.

Zaterdag en zondag Tweedaagse trip: Droomkastelen in de Ardennen
13 en 14 mei 2017 vertrek: parking De Mol, Aarschotsesteenweg, 2500 Lier,
7.30 u.
Zaterdag 3 juni
tot
Zondag 17
september 2017

Zomerzoektocht Davidsfonds in en rond Lier aan de hand van
auto-, fiets- en wandelparcours.

Vrijdag
16 juni 2017

Blik achter de schermen van de Zoo te Antwerpen,
Koningin Astridplein, 20-26, 2018 Antwerpen 10.15 u.

15

AGENDA 2017
Zondag
25 juni 2017

Natuurwandeling (4 km) provinciaal retentiebekken Plaslaar
o.l.v. Steven Schorrewegen.
Vertrek: kruispunt Plaslaar en Ring te Lier, 14.30 u.

Zondag
8 oktober 2017

Bezoek aan het Havenhuis in Antwerpen.

Wij wensen aan al onze leden een

mooi kerstfeest en een gelukkig en
vooral vredevol 2017.
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