
 

DAVIDSFONDS afdelingen Niel en Boom 

PROGRAMMA 2012 – 2013 

 

(Voorlopig programma, onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

September: 

 

Zaterdag 22 september 2012 : Fietstocht langs het water naar Bornem, bezoek aan het kasteel van 

Marnix van Sint – Aldegonde, hapje en drankje. 

 

Oktober: 

 

Zaterdag 20 oktober 2012 : Voorstelling van de nieuwe boeken van de Davidsfonds uitgeverij 

(“Vers geperst”). Lokalen harmonie te Boom. Gezellig samenzijn.  

 

Maandag 22 oktober 2012: infoavond/lezing inzake Dementie. Waar: RVT te Niel. 20.00 uur. 

Inkomsten ten voordele van het onderzoek naar dementie. Sprekers zijn prof. VAN 

BROECKHOVEN Christine en VERSCHRAEGEN Jurn. 

   

Start van de junior – journalistenwedstrijd (DF nationaal) in samenwerking met scholen te Niel en 

Boom. Selectie van de beste “journalisten” die zullen mogen deelnemen aan de nationale wedstrijd. 

Datum en plaats van de voorrondes nog te bepalen.  

 

November: 

 

Vrijdag 16 november 2012: trappistenavond bestaande uit voordracht door bierspecialist Jef Van 

Den Steen (“Trappist, de zeven hemelse bieren”) gecombineerd met proeverij. Alles gaat door in de 

lokalen van EMABB (baksteentje). 

 

Jef Van den Steen geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland: Van den Steen ligt 

aan de bron van een indrukwekkende reeks Davidsfonds bierboeken (Trappist, Abdijbieren, Geuze 

en kriek), is een vaste redacteur van De Zytholoog, geeft lezingen over bier en schrijft in Bier Passie 

Magazine en het culinaire tijdschrift Smaak. Bovendien houdt hij van reizen, waardoor ook de 

biercultuur van de ons omringende landen hem niet onbekend is.  

In deze smakelijke lezing doet Jef Van Den Steen  (bierexpert en auteur van een indruk-wekkende 

reeks bierboeken) de geschiedenis van de trappisten uit de doeken. 

Samen met het publiek maakt hij een duik in het verleden, want alles begon al met de stichting van 

de orde in 1664. Hoe kwamen de trappisten op het idee om alcoholische dranken te produceren? En 

hoe is dat tafelbier, dat ze bij aanvang brouwden, uitgegroeid tot de dubbels en tripels van nu ? Bier 

ging in de abdijen van nevenproduct naar de hoofdbron van inkomsten. Bent u niet nieuwsgierig 

naar wat er met de winst gebeurt ? Dat en nog veel meer komt u te weten tijdens deze lezing, 

waarop natuurlijk een proeverij niet kan ontbreken. 

 

December: 

 

Bokrijk by Night    Bokrijk by Night is een spannende tocht door de nachtelijke bossen van 

Bokrijk. Je stapt op de Bokrijk-Shuttle en rijdt terug in het verleden, naar een tijd vol legendes en 

mysteries. De stem van meesterverteller Herbert Flack boeit je met een avontuurlijk verhaal over 

dwaallichtjes en Alvermannen. Een poëtisch klank- en lichtspel zorgt onderweg voor extra sensatie. 

Na de rit met de shuttle kun je in Het Koetshuis smakelijk nagenieten. Deze activiteit gaat door eind 

december ofwel op 14 januari 2013.  

 

 

 

 

 



Januari: 

 

4 januari 2013: driekoningenavond. Lokalen ‘koekoek’ ofwel op Noeveren.  

 

Februari : 

 

Vrijdag 1 februari 2013: plezante avond. Optreden van folkgroep HALFZEVEN DOENKER 

gevolgd door etentje. 

 

Maart: 

 

Dinsdag 19 maart 2013: Nacht van de geschiedenis. Thema ‘De vakman’. Georganiseerd door het 

Davidsfonds Boom en Niel in samenwerking met de KAN (kunstacademie Niel).  

 

April: 

 

Lezing/voordracht “een vloeibare wereld” door em. professor  Mark Eyskens (zondagvoormiddag 

14 april 2013, plaats nog te bepalen) 

 

(vergelijk: ‘Het verdriet van het werelddorp'. derde druk Davidsfonds, 224 blz. Een boek waarin de 

globalisering van de wereld wordt geanalyseerd en haar invloed op Europa en de eigen samenleving 

De wereld wordt een dorp en het dorp is niet gelukkig. We beleven het hijgen van de geschiedenis. 

En  hijgen in de eigen stad of in het eigen dorp is ook ademen in de wereld. Reflectie in drie delen 

over: 

De wereld, ons dorp - Europa, ons vaderland - de nationale staat, of wat ervan overblijft). 

 

Mei: 

 

Datum nog te bepalen, plaats: kapel Berkenboom.  

Lezing door Guido Fonteyn.  Guido Fonteyn is een Vlaamse Brusselaar. Na een carrière  bij “De 

Standaard”, werkt hij als zelfstandig journalist. Hij werkte als enige Vlaamse journalist in Wallonië, 

vanuit Namen, vandaar zijn bekendheid als ‘Walloniëkenner’. Hij kreeg verscheidene persprijzen en 

schreef heel wat boeken. In 2009 verscheen van zijn hand “over de taalgrens, van Komen tot 

Voeren” en “van Voeren tot Sankt-Vith’” met de nadruk op Duitstalig België. Hij werkte in 

opdracht van het Prins Filipsfonds aan de uitwisseling van journalisten tussen Vlaanderen en 

Franstalig België, en tussen België en Nederland.  

 

“ OVER WALEN EN VLAMINGEN “. Guido Fonteyn gaat in op clichés die Vlamingen en 

Walen elkaar toeschrijven en gaat op zoek naar de oorsprong ervan. De clichés zijn ontstaan in de 

periode van de grote migratie vanuit Vlaanderen naar Wallonië. De Vlamingen werden daar 

helemaal niet goed onthaald, en waren het voorwerp van spot en discriminatie. Maar uiteindelijk 

geraakten de Van Cauwenberghe’s e.a. zodanig ingeburgerd dat hun afstammelingen zeer hoge 

functies in Wallonië gingen bekleden. In een kort tweede gedeelte schetst de spreker een beeld van 

de problemen van Wallonië en Vlaanderen vandaag.  

 

Juni: 

 

Zondag 16 juni 2013 : daguitstap naar Lille / Rijsel (Frankrijk).    

 

Augustus: 

 

Meerdaagse reis naar Picardië (Frankrijk) georganiseerd door Davidsfonds Boom (26 – 29 augustus 

2013).   

 

Meer informatie te verkrijgen bij: 

- Johan Timmermans, voorzitter DF-Niel, 03/888 73 81 – johan.timmermans@telenet.be 

- Frans Vercauteren, voorzitter DF-Boom, 03/888 82 45 – frans.vercauteren@ skynet.be 

 


