VROUWENBEWEGING
St. JORIS PAROCHIE

December

2017.
NIEUWS VAN ONZE BEWEGING
Wij wensen onze leden en hun familie warme en gezellige kerstdagen
en we hopen dat 2018 voor iedereen een jaar vol vreugde mag worden.

In december
Op dinsdag 12 december gaat ons kerstfeest door in restaurant Violin aan de Bosuil 1
in Deurne. Het feest begint om 11u en u bent welkom vanaf 10.30u. Ons kerstfeest zal
opgeluisterd worden door de Oekraïense groep “Loubistok”. Enkele
traditionele kerstliederen staan uiteraard op het programma. Daarna
volgt ons kerstdiner met: Aperitief, Zalmmoot met bieslooksaus,
Hertenkalf met pepersaus groenten en kroketjes, Perengebak met
chocoladesaus en ijs. Aperitief, wijn, water en koffie inbegrepen. De prijs
voor het ganse arrangement bedraagt €45,00. Inschrijven vóór woensdag 6
december, onder gesloten omslag met naam erop, in de bus bij M. De Witte,
Meistraat 21 bus 53 of per overschrijving. Vervoer: met het openbaar vervoer.
We komen samen om 10.00u aan het warenhuis Hema op de Meir, waar we in de metro
(ook bereikbaar met lift) tram 5 nemen richting Wijnegem om 10.15u. We stappen af
aan de halte Deurne Craeybeckx en wandelen nog 387m tot aan het restaurant.
In januari
Op vrijdag 12 januari 2018 om 11:00u zetten we het nieuwe jaar in met een concertje
in “Amuz” met de sopraan Anne Cambier en het “Ensor strijkkwartet” met Eric
Robberecht en Francis Reusens als violisten, Frans Vos met de altviool en Steven
Cayers cello. Zij brengen muziek van Johan Strauss, Franz Lehar en anderen. Iedereen
is welkom. De deuren van de “Amuz” gaan open om 10:30u. Om na te praten voorzien
wij een lunch in restaurant “Symforosa” Vleminckveld 18, waar u de keuze hebt uit:
Voorgerecht:
 (A): Velouté van tomaten, al dan niet met een scheutje room.
 (B): Toast gerookte zalm, met vers gesnipperde ajuin, citroen en
peterselie en mieriksworteldressing
Hoofdgerecht:
 (C): Varkenshaasje met verse groetenkrans, gratin dauphinois
aardappeltjes en graanmosterdsausje
 (D):Tongrolletjes met preipuree en Ostendaise saus.
Koffie of thee
Prijs:
concert: leden € 8,00; niet leden € 10,00.
concert & lunch: leden € 33,00; niet leden € 35,00.
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Inschrijven: vóór dinsdag 12 december, onder gesloten omslag met naam erop en
vermelding van uw keuzemenu, in de bus bij M. De Witte, Meistraat 21 bus 53 of per
overschrijving.
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Ook in januari
Op woensdag 31 januari 2018 organiseren we in de namiddag, onder de leiding van
een gids, het kunstparcours “Ecce Homo” met als thema de mens van deze tijd in zijn
kwetsbaarheid en grootsheid, te midden van oorlog en geweld, in liefde en lijden.
Tijdens een wandeling door de stad bezoeken we negen verschillende locaties
waaronder twee musea, Mayer van den Bergh en het Maagdenhuis,
kunstgaleries aan de Leopoldplaats, de Plantentuin, Sint Elisabeth en St.- Joris,
Ackermans & van Haaren enz.
Het wordt een boeiende confrontatie tussen oude en nieuwe kunst met 63
kunstenaars in verschillende kunstdisciplines. We vertrekken om 13:15u
aan het museum Mayer van den Bergh en eindigen in de buurt van de
Nationalestraat. Het is een unieke activiteit maar het vergt wel een goede
conditie want het is een stevige wandeling. Partners en vriendinnen zijn van harte
welkom.
De prijs bedraagt € 8,00 voor leden en € 10,00 voor niet leden.
Inschrijven: vóór woensdag 24 januari, onder gesloten omslag met naam erop, in de
bus bij M. De Witte, Meistraat 21 bus 53 of per overschrijving.
Verenigingsnieuws:
Na een succesvol jaar vragen wij om uw lidmaatschap voor 2018 te hernieuwen door
het storten van € 25,00 op onze rekening of onder gesloten omslag met naam erop in de
bus bij L. Lehembre, Frankrijklei 88, bus 1. Mogen we u dringend verzoeken dit te
regelen vóór vrijdag 29 december.
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