
Beweging bestaat 100 jaar 

Beste,

Onze beweging met zijn partnerorganisaties is 
opgericht als gevolg van de encycliek Rerum 
Novarum.

In deze pauselijke brief vroeg Leo XIII op het 
einde van de 19e eeuw aandacht voor de 
sociale wantoestanden.

Sindsdien herdenkt Beweging.net (vroegere 
ACW) elk jaar in mei deze belangrijke historische 
gelegenheid en de sociale vooruitgang waar 
we tot op vandaag kunnen van genieten.

Ook dit jaar kunnen we door corona niet samen 
vieren. Dat is bijzonder jammer, vooral omdat 
we dit jaar net 100 jaar Beweging vieren.

Een alternatief drong zich op. We kozen 
voor een (korte) wandeling door een stukje  
St-Michiels met hier en daar een pancarte met 
wat uitleg over sociale en actuele thema’s, 
bezorgdheden van Beweging.net. Je vindt er 
ook enkele foto’s bij van acties/ activiteiten 
van Bewegingspunt Sint-Michiels.

Wie wegkan met een QR-code, komt nog meer 
te weten.

Een attentie is voorzien voor de winnaar(s), die 
de bijkomende vragen juist kan beantwoorden.

Veel plezier met de wandeling.  
Je kunt die wandeling doen van 7 tot 16 mei. 
Antwoorden ten laatste op 16 mei indienen.

gesticht 17 juli 1921

VU: Beweging.net Sint-Michiels - Niet op de openbare weg gooien



Naam:  _____________________________________________________________________________

Adres:  ______________________________________________________________________________

 Start: aan de “vredesboom” nabij het kerkhof in de Dorpsstraat
thema: Politieke actie

 richting kerk, links neem je het kerkebekepad, speeltuintje, wzc Ten Boomgaarde;
thema: Zorgzame buurten

 verder pad volgen tot oversteek straat
thema: Zorg voor anderen

 oversteken, rechtdoor richting Boudewijnpark, vaccinatiecentrum
thema: De sociale zekerheid

 rechtdoor tot de St- Michielslaan, naar links (kies overkant van de straat, 
daar is een voetpad), wandel verder tot bij het parochiaal ontmoetingscentrum Onze Ark
thema: Sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

 wandel verder tot aan de verkeerslichten van Sint- Arnolduslaan, 
neem links richting jeugdhuis Thope
thema: Zorg voor kinderen

 doorsteek over Leisele-beek naar appartement ‘De Leeuwerik’
thema: Betaalbaar wonen

 volg nu Walakker  tot Baron de Serretstraat, dan links tot Vijverhofl aan en daar rechts voorbij de 
school naar het einde van de straat. Steek de straat over en dan naar links richting vredesboom

 in de Dorpsstraat 29 (bij Lieve Mus), vindt u ons laatste thema 
thema: De zachte weggebruiker

En nu nog antwoorden op volgende vragen en uw antwoordblad ingevuld 
in de brievenbus van Lieve Mus, Dorpsstraat 29 posten. 

Bijkomende vragen:
1) Wie kreeg ‘t Michieltje (erkenning voor vrijwillige sociale inzet) 2020 ?  __________________________
2) Wie is de voorzitter van Beweging.net voor:
      - Sint- Michiels: ______________________________________________________________________________
      - Stedelijke kern Brugge: _____________________________________________________________________
      - West-Vlaanderen: __________________________________________________________________________
3) Wat is de gezamenlijke leeftijd van de drie voorzitters?   ________________________________________

Zeker meedoen...misschien ben je wel bij de winnaars. Maar veel plezier in elk geval.

Wandeling voor RN 2021Wandeling voor RN 2021
(van vrijdag 7 mei tot en met zondag 16 mei)


