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

April
2018.
NIEUWS VAN ONZE BEWEGING
We wensen al onze leden en hun familie een zalig paasfeest.
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-Ludwig-Museum 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 €
27,00; de prijs zonder lunch bedraagt € 10,50. Voor het treinticket zorgt u zelf. We nemen
de trein Lier-Aarschot-Leuven van 9:30u in Antwerpen Centraal en 9:35u in Berchem.
Inschrijven: vóór dinsdag 17 april per overschrijving.
In mei
Op dinsdag 15 mei bezoeken wij het Diva, het nieuwe museum van diamant, juwelen en
edelsmeedkunst op de Suikerrui 17-19. We verwachten u om 13:45u. Het gloednieuwe
museum opent op 7 mei eerstkomend, het wordt dus een primeur. Diva, dé nieuwe ster in
Antwerpen, en haar butler Jérome (audiofoon) nemen je mee op een reis doorheen het
Antwerpse diamantverhaal. Uniek vakmanschap, boeiende verhalen, meeslepende emoties
en indrukwekkende ensceneringen wachten op je in dit briljante museum…
De prijs voor leden bedraagt € 7,00; niet leden € 8,00. Inschrijven: vóór vrijdag 11 mei
per overschrijving.
In juni
Op dinsdag 19 juni om 14:00u bezoeken wij in het Rubenshuis de tentoonstelling “De
Meester komt thuis” georganiseerd in teken van het “Barokjaar 2018”. Verdere uitleg
volgt op de volgende brief.
Parochienieuws
Op zaterdag 26 en zondag 27 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Ze gaat
door in het Schermershuis van 10u tot 17u. Warm aanbevolen.

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

