MAART / APRIL 2018

WIJdames

NIEUWSBRIEF

Maart / april activiteiten

UNIEKE WIJ WORKSHOP
Feel the vibe!
WIJ goes HIPHOP op 3 JUNI

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.

TWIF – It’s Friday!!!
Vrijdag 9 maart vanaf 20:30u
Zin in een gemoedelijke babbel
met gelijkgezinden? Gezellig
keuvelen over het dagelijkse reilen
en zeilen van het leven? Of wil je
gewoon leuk gezelschap?
Dan verwacht WIJ je graag bij
Maurice & Dietrich (Grote Markt
32, 2000 Antwerpen) vanaf 20:30u
op onze Thanks WIJ, It’s Friday! 😊

Zondag 25 maart is het weer
zover! Welkom vanaf 15:00u!
Inkom gratis!

Wie waagt zich aan een matinee
met oppeppende beats en
uitdagende grooves? Hiphop werkt
aanstekelijk.
Wil jij de beentjes losgooien tijdens
deze dansworkshop, schrijf je dan
snel in op ons e‐mailadres
wijdames@yahoo.com.
Opgelet: plaatsen zijn beperkt.
Een professionele docent begeleidt
ons gedurende 1,5 u op de dansvloer.
We starten om 14:15 u, maar vragen
om 15 min eerder aanwezig te zijn.
Locatie: ’t Werkhuys, Zegelstraat 13,
2140 Antwerpen (danszaal).
Als afsluiter komen we samen op
adem met een drankje in de foyer
van ’t Werkhuys.
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Zaterdag 14 APRIL:
WIJ#VERJAARDAGSFUIF!
WIJ organiseert twee à drie fuiven
per jaar.
Op zaterdag 14 april vieren we
ons driejarig bestaan!
Geen WIJ zonder JULLIE en dus
ook geen feestje zonder jullie!
Deuren gaan open om 21:30u.
Inkom 6€.
Kom samen met ons vieren en laat
jullie verrassen doorheen de avond!

maatschappij en om onze
kinderen andere kinderen te
laten leren kennen die in een
gelijkaardige gezinssituatie
opgroeien.
Het thema van 2018 is
'Children's rights matter!'

Zaterdag 21 april:
Internationale familiedag
Het nachtegalenpark kleurt
regenboog
WIJ en 't Kwadraat nodigen jullie ‐
regenbooggezinnen en
sympathisanten ‐ die dag graag uit
om samen iets leuk te doen en elkaar
te ontmoeten.
Deze dag is een uitgelezen
gelegenheid om regenbooggezinnen
extra zichtbaar maken in de

Een leuke, interactieve tocht
doorheen het
Openluchtmuseum van het
Middelheimpark, waarbij de
kinderen de weg moeten
zoeken en onderweg
opdrachten moeten vervullen. We
eindigen in de Melkerij in het
Nachtegalenpark, waar we in groep
picknicken en waar de kinderen
kunnen spelen in de speeltuin.
Iedereen brengt eigen eten en drank
mee.
Verzamelen om 10:45u, vertrek in
groep om 11:00u aan café Mika ‐
Middelheimlaan 63 ‐ 2020
Antwerpen ‐ (parking
Middelheimlaan).

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

