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Vr 4/2  Toneel: Het kraken van de maan
Ma 6/2  Algemene vergadering 20u00 Urania
Zo 26/2  Winterse Natuurwandeling
Wo 8/3   Feestnamiddag Senioren
Zo 12/3  Graffiti spuiten
Vr  17/3  Toneel: Den Trouw
Wo 12/4  Toneel: Merel op een tak

Feestnamiddag Senioren (55+) op woensdag 8 maart 2017 
        (aanvang 14u00 - deuren 13u30)
In de feestzaal van Urania J.Mattheessensstraat.
Wij ontvangen u met een welkomstdrank en gaan eens goed bijpraten, de “Astrobar” is open.
Ondertussen kan u genieten van een special optreden van het duo “Herman en Denise” 
Vervolgens serveren wij u onze feestmaaltijd met de nodige drank.
Na de trekking van onze tombola sluiten wij af met een lekker dessert en koffie of thee. 
Einde voorzien +- 18u00.
 
Prijs voor deze onvergetelijke namiddag : € 9 
Inschrijven noodzakelijk bij een van de volgende personen en dit tot uiterlijk woensdag 
1/3/2017,
maar liefst zo snel mogelijk want de plaatsen zijn beperkt.
Denise en Paul Van Hoof : J. Mattheessensstraat 42 Hove   03 457 72 78
Nicole en Ludo Vossen : J.F.Gellyncklaan 78 Hove   03 288 72 32 
Marilou en Bob De Groof: Guido Gezellestraat 8 Hove.  03 457 32 40
============================================================================== 
INSCHRIJVINGSSTROOK Feestnamiddag Senioren.
Naam:………..……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………       schrijft in met  …………….personen 
voor feestnamiddag van woensdag 8 maart 2017 en betaalt hierbij: ……..x  €9 = Totaal …………€

Graffiti spuiten - zondag 12 maart
We gaan samen graffiti spuiten!!!!
Voor alle creatievelingen tussen 8 en 21 jaar organi-
seert de Vredewijk een leuke workshop van +/-2uur. 
De kunstwerken mogen nadien mee naar huis.
De volwassenen houden het op een ontspannen graf-
fiti wandeling onder begeleiding van een ervaren gids
Jongeren betalen 12 euro , volwassenen 5 euro.
(Gepast geld aub)
Inschrijven kan tot 26 februari via mail naar
marc.neukermans@yahoo.com.
Samenkomst om 13.15u op speelplaats Rp2,
we worden in Boom verwacht om 14 uur.

                                             



Weekend voor wandelende genieters
Van vrijdag 16 tot zondag 18 juni verwachten we jullie in Wirtzfeld, een schil-
derachtig dorpje in de Eifel, aan de rand van de Hoge Venen op 600 me-
ter hoogte, midden in het natuurpark Hoge Venen-Eifel.  We logeren in Hotel 
Drosson in Büllingen. 
We wandelen, we doen een huifkarrentocht, we bezoeken het Huis van
Natuurpark Hoge Venen – Eifel met museum.  Voor de sportievelingen: in het 
hotel is er mogelijkheid om te zwemmen en te kegelen.
Voor 2 nachten en volpension betaal je 155,00  euro p.p. (supplement voor 
1-persoonskamer = 30.00 euro).
Graag zo snel mogelijk inschrijven bij  Mieke en Jo:       
mw@inbelgie.net of  03/455 61 32 of Antwerpsesteenweg 170, Kontich. 

Winterse natuurwandeling - zondag 26 februari
In de Babbelse Plassen, naast het Langbos, omringen knotwilgen en houtkanten de bloem-
rijke hooilanden. In het voorjaar kleuren de hooilanden hier roze vol bloeiende echte koe-
koeksbloemen. Op de wat nattere gedeelten groeien planten zoals de zeldzame beekpunge 
en dotterbloem.
Om 13u30 verzamelen we aan Urania om samen naar Kontich te rijden.  We wandelen onder 
leiding van een natuurpunt-gids.

Theater A BLACKBIRD ON A BRANCH of NE MEREL OP NEN TAK
      door Johan Petit, op woensdag 12 april om 20.30 uur
Vorig jaar besliste David  om te verhuizen. Hij stapte het vliegtuig op en vloog naar Sao Paolo. 
Johan Petit reisde hem achterna en kwam terug met een verhaal. Een verhaal over struggelen 
en gaan lopen. Over opnieuw willen beginnen. Over alles totaal anders willen. Over beseffen 
dat ge ne niet meer zijt dan een zandkorrel in een oneindige woestijn. Over licht in de 
duisternis. Over hoe een klein vlammeke toch heel warm kan zijn. En over ne merel. Op nen 
tak. Vanuit Sao Paolo stuurde David af en toe enkele flarden muziek door.
Deze voorstelling is een try-out.                            Waar: Kaleidoscoop, Molenstraat te Mortsel.
Reserveren en betalen tot eind februari bij Bea Carsauw,     Vredewijkers betalen 8 € ipv 10 €.

Toneel DEN TROUW gespeeld door WTS - vrijdag 17 maart 20.30 uur
Alles speelt zich af op het trouwfeest van Jo en Mie. Jo, een vijftiger die volop in zijn midlifecri-
sis zit hertrouwt met Mie, die meer dan twintig jaar jonger is. In het begin van het feest is alles 
nog prima maar naarmate het feest vordert komen de pijnpuntjes stilaan naar boven, leren 
we de personages wat beter kennen, vallen de maskers één voor één af. Doe daar de nodige 
drank bij, dan komen de tongen ook wat losser. ..
Een tragikomedie gespeeld door vrienden van Werkgroep St.Lode.   Regie: Luc De Wit.
Waar: Zaal Walpurgis, Deurneleitje 6 te Mortsel.
Andere dagen zijn ook mogelijk: dond.16 en 23, vrijd.17 en 24, en zat.18 en 25 maart.
Reserveren kan tot eind februari zolang er kaarten zijn bij Bert en Bea De Wit-Carsauw, via 
beacarsauw@hotmail.com of tel. 03/4584461.       Vredewijkers betalen 8 € ipv 10 €.
Kaarten zijn beperkt en ter plaatse te betalen.       Vlug inschrijven is de boodschap!


