VROUWENBEWEGING
St. JORIS PAROCHIE
Iban nr.: BE58 3200 9168 5379

Februari

2018.
NIEUWS VAN ONZE BEWEGING
We voeren vanaf dit jaar enkele wijzigingen door in onze werking. Vanaf nu zullen alle betalingen
via bankoverschrijving moeten gebeuren, cash doen we niet meer.
Dames die we per email kunnen bereiken worden nogmaals vriendelijk verzocht een mailtje te
sturen aan Nicole Aertsens op nicole.aertsens@skynet.be.
In maart
Op dinsdag 20 maart brengen wij om 11u een bezoek aan het “Train World” museum in
Schaarbeek. In Train World ontdekken we de rijke collectie historische locomotieven en rijtuigen
van de Belgische spoorwegen. We kunnen zien welke rol de trein speelde in het verleden en welke
rol er is weggelegd voor de trein van de toekomst. Train World is meer dan een museum, het is een
beleveniswereld die de boeiende geschiedenis van de trein combineert met een blik op de
toekomst. Het museum is gelegen in het station van Schaarbeek en dus makkelijk bereikbaar. Na
ons bezoek genieten we van een lunch met hoofdschotel, dessert en koffie.
De prijs voor deze activiteit (inkom, audiogids en lunch) bedraagt € 29,00. Voor het treinticket
zorgt u zelf. We vertrekken per trein naar Schaarbeek in Antwerpen Centraal om 9:55u of in
Berchem om 10:01u. Inschrijven: vóór vrijdag 9 maart per overschrijving.
In april
Op dinsdag 24 april bezoeken wij met een gids, om 11u in Museum-M te Leuven, de
tentoonstelling: “Over de grens – Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen”. De
beeldhouwkunst beleefde in de middeleeuwen haar hoogtepunt in de Lage Landen. Brabantse en
Vlaamse snijders blonken uit in hun vak en beheersten de kunst om een verhaal in beeld te
brengen. Toch is er bijzonder weinig gekend van deze rijke cultuur. Daar brengt M verandering in
met deze tentoonstelling. Speciaal hiervoor werd één van de grootste Duitse
beeldhouwkunstcollecties naar Leuven gehaald. Bijna 100 beelden van het Suermondt-LudwigMuseum in Aken worden voor het eerst buiten Duitsland getoond. Niet te missen! Nadien kunnen
we genieten van een lunch (voorgerecht en hoofdschotel); drank niet inbegrepen. De prijs voor
deze activiteit (inkom, gids en lunch) bedraagt € 29,00; de prijs zonder lunch bedraagt € 10,50.
Voor het treinticket zorgt u zelf. De details van de treinreis vindt u op volgende brief..
Inschrijven: vóór dinsdag 17 april per overschrijving.
Ziekenzorg
Op donderdag 22 februari is er een voordracht in het kader van ziekenzorg.
Slaap - goed geslapen - slaapproblemen? Een medewerker van de gezondheidspromotie van CM
komt er ons alles over vertellen. De voordracht gaat door in de pastorie van St Joris om 14 uur.
Iedereen is welkom! De deelname is gratis.
Parochienieuws
Op zondag 25 februari organiseert de parochie om 14:30u een “afternoon tea” in het
Schermershuis, ten bate van de bloemenversiering in de kerk. Inschrijven door de som van € 20,00
te betalen vóór dinsdag 17 februari door overschrijving op BE 15 0017 9148 6330 Schermershuis,
met vermelding afternoon tea, of deponeren in gesloten omslag met naam erop in de brievenbus
van de pastorie of bij Anja de kosteres die in de kerk of de sacristie aanwezig is in de voormiddag.
Familienieuws
Vrouwenbeweging St. Joris
Frankrijklei 88 bus 1, 2000 Antwerpen
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

Onze oprechte deelneming gaat naar ons bestuurslid mevr. L. Lehembre en de familie, bij het
heengaan van haar schoonbroer.
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