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Beste vrienden,
De zuidrand van Antwerpen kan langs de Krijgsbaan in Wilrijk sinds enkele jaren bogen op een
merkwaardig gebouwencomplex. In 2010 werd het Jain cultureel centrum ingehuldigd aan de
Laarstraat. Dit centrum omvat een tempel en wel de grootste Jain tempel buiten India. Dit
merkwaardig bouwwerk werd opgetrokken door de Jain gemeenschap in Antwerpen en bestaat
uit vooraf in India bewerkt marmer.
Wij bezoeken deze unieke tempel met een gids. Daarbij worden we ingewijd in de Jain religie,
een oude Indiase godsdienst die ongeveer 10 miljoen volgelingen kent.
Omdat het hier over een religieus gebouw gaat zijn een aantal voorschriften in acht te nemen:
 Schoenen uitdoen: ofwel blootsvoets ofwel op kousenvoeten; bovenarmen, schouders en
knieën bedekken.
 Geen eten of drinken meebrengen in de tempel.
 Vrouwen kunnen tijdens de menstruatie de tempel niet betreden.
 Geen leder, bont of zijde.
Daar we toch in de buurt zijn, maken we van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen
aan de begraafplaats Schoonselhof.
Gids Jean Emile Driessens neemt ons mee voor een wandeling langs de ereperken en laatste
rustplaats van talrijke boegbeelden van de Vlaamse Beweging, kunstenaars, schrijvers, politieke
figuren waaronder Frans Van Cauwelaert, Camille Huysmans, Peter Benoit, Lode Mortelmans,
Paul Van Ostaijen en vele anderen. 150 jaar Vlaamse en Antwerpse geschiedenis, grafkunst,
symboliek, poëzie en anekdotiek.
Tussen beide bezoeken in gaan we in een plaatselijke gelegenheid iets gebruiken.
Dit is dan het programma van onze uitstap.
11.00 uur Vertrek aan het administratief centrum.
12.00 uur Bezoek aan de Jain tempel. Einde van het bezoek rond 13.15 uur.
15.00 uur Gegidste rondleiding in het Schoonselhof.
17.00 uur Einde van de rondleiding. Terug in Herentals rond 18.00 uur.
Kostprijs :
14 € ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas : 12 €.
We rijden met eigen wagens; wie meerijdt betaalt 4 € aan de chauffeur.
Inschrijven vóór zaterdag 11 oktober door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en
storten van de verschuldigde som op onze rekening.
►Wegens bezoek aan de Jain tempel is het aantal deelnemers beperkt tot 25.
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