JANUARI / FEBRUARI 2018

WIJdames

NIEUWSBRIEF

Januari / februari activiteiten
vanwege het WIJ bestuur
Vanaf nu brengt WIJ maandelijks geheel gratis - een nieuwsbrief uit.

21 januari: Black&White

Je kan je inschrijven om deze te
ontvangen per e-mail of je kan deze
downloaden via onze website
http://wijdames.be/nieuwsbrieven/

We wensen jullie een spetterend nieuwjaar
toe. Het WIJ bestuur kijkt ernaar uit om
opnieuw, samen met jullie, veel leuke
avonturen te beleven.

ViveLaFemme@Hessenhuis
The place to be om samen met je
vriendinnen te genieten van een
heerlijk ontspannen sfeertje met
leuke dansmuziek, lekkere hapjes
en drankjes.

Brainstorming

VLF is een samenwerking tussen Het
Hessenhuis en WIJ.

VLF - Save the date:
21 januari
25 maart
27 mei

We houden de nieuwjaarsgekte nog
even aan en toasten graag in
Black&White thema op een
spetterend nieuwjaar!

Met het oog op 2018 kwam het WIJ bestuur
op 4 januari samen om heel gedreven na te
denken over nieuwe leuke activiteiten.
Iedereen geconcentreerd, uitgezonderd onze
benjamin … Zij keek liever naar het vogeltje.
😊

Januari / februari 2018

WIJdames

17 februari 2018: Feels like
magic … A fairy tale fantasy
party!
WIJ organiseert twee à drie fuiven per jaar.

Deuren
gaan
open
om
21:30u.

Op onze eerste fuif van het jaar dompelen we
je graag onder in de magische sferen van
sprookjesachtige figuren, met een vleugje
romantiek.
Engelen, trollen, elfen, tovenaars, eenhoorns,
goden en godinnen … Laat je fantasie de vrije
loop en kom op ontdekkingstocht in ons
magisch mysterieus WIJ woud!
Maar ook jij kan ons verbazen met je
vindingrijkheid! Kom in aangepaste kledij en
proef van een toverdrankje! De mooiste
sprookjesfiguur wordt beloond met een unieke
prijs! Waag je kans in de wonderlijke wereld
van WIJ.
Dresscode is niet verplicht. Feesten wel!

Locatie:
Den Eglantier, Zillebekelaan 6A, Berchem

DJ Line-up: Kat & Digna

Verzamelen om
14:00u.
Deelname: €18
Inschrijven via e-mail:
wijdames@yahoo.com

WIJdames
WIJ verwelkomt alle vrouwen die (ook) van
vrouwen houden.
WIJ wenst ontmoetingen te stimuleren
tussen vrouwen die (ook) van vrouwen
houden.

25 februari: Ontdek samen met
WIJ de geheimen onder de stad
Antwerpen
De ruien zijn de schaduw van een steenrijk
verleden boven de grond. Ruien, vlieten en
vesten doorkruisten Antwerpen sinds de
Middeleeuwen. Dit net van natuurlijke en
uitgegraven waterwegen voorzag de stad
van water en een binnenhaven.
Toen de ruien overwelfde riolen werden,
verdween dit unieke stukje erfgoed uit het
stadsbeeld en ons geheugen.

Herontdek nu dit verborgen patrimonium.
Het ondergronds gangenstelsel geeft nog
steeds blijk van haar boeiende en rijke
geschiedenis. Een bezoek aan de Ruien, met
haar oud gewelven, kanaaltjes, bruggen,
riolen en sluizen, spiegelt de historische
stadskern boven uw hoofd, met tal van
interessante weetjes en geheimzinnige
anekdotes uit een ver en recent verleden.
WIJ neemt je mee op een bevreemdende
wandeling in de onderbuik van Antwerpen.

WIJ wil graag een zinsvolle
vrijetijdsbesteding aanbieden aan vrouwen
en hun gezinnen via cultuur-, educatieve,
sport- en ontspanningsactiviteiten.
WIJ vraagt geen lidgeld.
Website: www.wijdames.be
E-mail: wijdames@yahoo.com
Tel: 0476 34 66 19
Adres: Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

