VROUWENBEWEGING
St. JORIS PAROCHIE

September
2017.
NIEUWS VAN ONZE BEWEGING

In september
Op donderdag 14 september om 14u, maken we onder de kundige leiding van Alex
Elaut een erfgoedwandeling door Berchem, waar we kennis maken met een aantal
markante Maria's. Meer dan 80 Maria's prijken aan de Berchemse gevels, maar ook
andere Maria's drukten hun stempel op het district. Alex Elaut zal met ons dit verborgen
stukje geschiedenis ontrafelen. We verzamelen om 13.45u aan het Mariagasthuis in de
Vredestraat te Berchem, te bereiken met tram 7 van 13.15u aan de Nationale Bank tot
Berchem Driekoningenstraat. Prijs: leden € 7,00 en niet leden € 8,00. Inschrijven: vóór
dinsdag 12 september, onder gesloten omslag met naam erop, in de bus bij L. Lehembre,
Frankrijklei 88, bus 1 of per overschrijving.
In oktober
Op dinsdag 24 oktober om 11u, bezoeken we in Bozar in Brussel de tentoonstelling
"Power and other things" in het kader van "Europalia Indonesia". We worden
rondgeleid door een gids. De tentoonstelling geeft een overzicht van de
kunstgeschiedenis in Indonesië vanaf de 19e eeuw tot op heden. We krijgen een uniek
en boeiend beeld van de geschiedenis van het land vanaf de stuiptrekkingen van de
Nederlandse kolonie, over de Japanse bezetting tot op vandaag. Na het bezoek aan de
tentoonstelling kan er samen geluncht worden (hoofdschotel + koffie). De dranken bij
de maaltijd zijn voor eigen rekening.
Prijs: met inkom, gids en lunch: leden € 34,00 en niet leden € 36,00.
met inkom, en gids (géén lunch): leden € 17,00; niet leden € 18,00.
Inschrijven: vóór woensdag 18 oktober, onder gesloten omslag met naam erop, in de
bus bij M. De Witte, Meistraat 21 bus 53 of per overschrijving.
Vervoer: We nemen de trein van 09:25u in Antwerpen–Centraal of 09:31u in Berchem.
In november
Op dinsdag 14 november bezoeken we met gids het Havenhuis van 18.00u tot 19.30u.
Meer uitleg volgt op de volgende brief, hou alvast de datum vrij.

Vrouwenbeweging St. Joris
Frankrijklei 88 bus 1, 2000 Antwerpen
Bank: 320-0916853-79
Iban nr.: BE58 3200 9168 5379
Bic-code: BBRUBEBB
Let op: Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan onze activiteiten en doen dit op eigen risico.
Marianne De Witte: 0477-446 927
Lenie Lehembre: 03-231 12 37
Nicole Remy: 0475-342 324

