Dosol organiseert op zondag 26 februari 2017 een culturele uitstap naar
“Red Star Line” in Antwerpen, Montevideostraat 3 2000 Antwerpen

De rondleiding door het Red Star Line Museum brengt u naar verschillende bestemmingen.
Vanuit Warschau reist u via Antwerpen naar Amerika, waar u hopelijk een beter leven wacht.
U treedt in de voetsporen van landverhuizers en ervaart hun enthousiasme en angst, hun
spanning en onzekerheid. U beleeft het afscheid en de obstakels, maar ook het avontuur, de
ontdekkingen en de hoop op een nieuw leven aan de andere kant van de oceaan.
Het museum vertelt de geschiedenis van de landverhuizers aan de hand van menselijke
verhalen. Het is een bijna vergeten geschiedenis, die u levend houdt door te luisteren en te
reageren, door ze aan te vullen en te delen. Zo boekt u bij het Red Star Line Museum niet
alleen een tocht naar het verleden, maar ook naar vandaag en de toekomst.

Voor diegenen die met de trein komen, komen bijeen in het station van Antwerpen Centraal aan de
loketten om 13u. Om 13u15 nemen we de bus nr 17.
Om 14u zal de gids ons rondleiden met een doventolk en het duurt ongeveer 2 uren en kan ook langer.
Graag inschrijven bij Mieke Verbeiren via mail (mieke-verbeiren@hotmail.com) met mededeling van de
plaats van de ontmoeting in het station van Antwerpen Centraal of in het museum.
De inkom voor de leden kost 6 euro + 4 euro voor gids en doventolk.
Voor niet leden 15 euro
Gelieve het bedrag te storten op rekeningnummer BE10 7330 4448 1604 - vzw dosol Mechelen
met mededeling: Red Star Line museum Antwerpen

Zondag 5 februari is de laatste datum van inschrijving en er kunnen 15 personen mee en als er nog 15
meer zijn kan Mieke 2de gids bestellen. Studenten tolk zijn ook welkom .
Vlug inschrijven is de boodschap.
Veel kijkgenot
Het bestuur

