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

Oktober
2018.
NIEUWS VAN ONZE BEWEGING
In oktober
Op woensdag 24 oktober om 14:00u geeft professor emeritus dr. Patrick De Groote een lezing met
beamer voor ons, in het zaaltje van Brasserie Hulstkamp De Keyserlei 23. Dr. De Groote zal het
hebben over “Dark Tourism”: de duistere kant van ons recente verleden, maar vooral de toeristische
aspecten hiervan. Via de eerste en de tweede wereldoorlog komen we in de naoorlogse geschiedenis
terecht met het IJzeren Gordijn als rode draad. Ook de val van de Berlijnse Muur en de verbeterde
relaties tussen Oost- en West-Europa worden met aangrijpende en herkenbare beelden geïllustreerd.
De prijs voor leden bedraagt € 12,00; niet leden € 16,00. Inschrijven: vóór vrijdag 19 oktober per
overschrijving. Partners en vrienden zijn ook van harte welkom.
In november
Op donderdag 22 november gaan we met de trein naar Essen en bezoeken we in de voormiddag het
huis van “Jozef Van Ruyssevelt” in de Stationsstraat 68. Nadien kunnen we samen genieten van een
lekkere lunch. We worden rondgeleid door mevr. May Suykerbuyk zijn weduwe, die ons zal laten
kennismaken met het oeuvre van haar echtgenoot, dat gaat van romantisch naar gepassioneerd en van
klassieke stillevens naar het begin van abstractie. Om het bezoek interessant te houden worden
maximum 12 deelnemers toegelaten, snel inschrijven is dus de boodschap. Na de rondleiding genieten
we samen van een lekkere lunch. U kiest, besteld en betaald zelf uw lunch ter plaatse.
Inschrijven: Enkel voor leden. Prijs: € 5. De eerste twaalf betalers kunnen mee, gebruik dus geen
memodatum en geef uw telefoonnummer als mededeling mee, zodoende dat we diegenen die te
laat zijn kunnen verwittigen.
Vervoer: we verzamelen aan de grote trap in de hal van het Centraal Station om 9.30u. We nemen de
trein naar Essen van 9.52u. Voor het treinticket moet u zelf zorgen. Het bezoek start in de
Stationsstraat 68 in Essen om 11u.
In december
Op dinsdag 18 december vieren we ons kerstfeest in restaurant Violin aan de Bosuil. Meer uitleg
volgt op de brief van november, houdt de dag alleszins vrij.
In januari
Op dinsdag 15 januari gaan we luisteren naar het Willy Claes Quartet, het zijn niet alleen de politieke
snaren die Willy Claes weet te bespelen maar ook deze van de piano. In het kader van “Matinée
Dorée” brengt het kwartet internationale “oldies”, die door het dankbare publiek onthaald worden als
“golden goodies”. Onsterfelijke melodieën van zangers zoals Charles Trenet, Brel, Aznavour, Piaf,
Sinatra, Nat King Cole en van orkestleiders zoals Glenn Miller, Benny Goodman, Louis Armstrong,
James Last, Kurt Edelhagen, Helmuth Zacharias en nog vele andere blijven beroeren, begeesteren en
herinneringen oproepen. Dit concert gaat door in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, om
14u. De prijs bedraagt € 6,00. We zijn zeer snel met het aankondigen van deze nieuwjaarsactiviteit
omdat de inschrijvingen moeten binnen zijn voor zaterdag 17 november. Als u dit concert niet wil
missen is snel inschrijven de boodschap.
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
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