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Vredewijk
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Wo 12/4  Toneel: Merel op nen Tak
Za 22/4    Pizzabak Baravan Dennenlaan - 14 uur
Zo 30/4   Natuurwandeling Hobokense Polders
Vr 5 tot 7/5 Gezinsweekend Heuvelsven
Di 9/5     Bezoek Antwerpen - Senioren
Vr 19/5   Baravan J.F Gellyncklaan 172 - 19 uur
Ma 29/5  Algemene vergadering, Urania 20u15

PROJECTGROEP SENIOREN (55+)
Bezoek Antwerpen dinsdag 9 mei 2017 in de namiddag
We nodigen u uit op een interessante gegidste rondleiding : namelijk het “Megamonument Mid-
denstatie Antwerpen”. 
Deze wandeling start aan de dienst Toerisme en eindigt aan het Kievitsplein.
Wanneer: dinsdag 9 mei van 14 tot 16 uur
Plaats van afspraak: om 14 u aan de Infobalie Toerisme Antwerpen in het Centraal Station, 
gelijkvloers via de ingang Pelikaanstraat
Deelnameprijs: €2.00 (gids en drankje nadien inbegrepen)

Inschrijven noodzakelijk bij een van de volgende personen en dit tot zondag 23 april 2017.
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

Baravans gaan weer van start
Op regelmatige basis staan we met onze Baravan, 
een tot bar omgebouwde caravan op verschillende 
plaatsten in de wijk. Kom gezellig iets drinken en op 
het springkasteel springen. Neem zeker ook je buren 
mee. Iedereen is welkom op alle Baravans. De eerst-
volgende is op zaterdag 22 april op een namiddag 
in de Dennenlaan waar we pizza gaan bakken. De 
volgende zijn telkens op vrijdagavond, zoals op 19 
mei in de Jan Frans Gellyncklaan.

                                             

INSCHRIJVINGSSTROOK BEZOEK ANTWERPEN 09/05/2017
Naam:………..…………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………..schrijft in met  …………….personen 
voor het bezoek aan de Middenstatie en betaalt hierbij……….x €2 = Totaal ………. €



Samen voor een duurzame wijk 
In november hebben we samen met de mensen van de gemeente Hove en de energie coöperatieve 
ZuidtrAnt nagedacht over hoe we het energieverbruik in onze wijk kunnen verminderen.

De gemeente is met onze ideeën en voorstellen verder aan de slag gegaan. Vandaag kunnen 
we reeds 2 concrete acties voorstellen :
• Renovatie-audit: tijdens een renovatie-audit wordt je woning onder de loep genomen door 
een expert en worden in een verslag de maatregelen specifiek voor jouw woning opgesomd, 
tesamen met advies voor premies en financiering. Infoavond hierover op maandag 8 mei 2017 
om 20u in De Markgraaf.
• Infosessie rond autodelen: infosessie op donderdag 18 mei 2017 om 20u in De Markgraaf. 
Inschrijven voor deze avonden doe je door een mailtje te sturen naar milieu@hove.be.

De gemeente werkt ook nog aan enkele andere projecten. 
• Zondag 26/11/2017, beurs over duurzaam wonen & bouwen,
groepsaankoop dakisolatie
• Acties om sporters te overtuigen om met de fiets naar de sportclub te gaan.

Graag willen we de medewerking van enkele bewoners uit de wijk om het thema duurzaamheid 
meer betekenis te geven in onze wijk. 
Neem daarvoor contact op via johan.peeraer@skynet.be of 0476/47.18.60.

Natuurwandeling: De Hobokense Polders – zondag 30 april !
In een Scheldebocht vlak bij de stad vind je een heerlijke brok groen waar Natuurpunt 
er de natuur zo veel mogelijk haar gang laat gaan. Dat resulteert in een gevarieerd 
landschap - van polder over moeras tot bos - en maar liefst 500 verschillende planten. 
Een vlonderpad helpt je om natte stroken te overbruggen. Kikkers en salamanders 
stoeien in het water. Een reiger staat roerloos tussen het riet.  Kortom, een plek waar 
je spontaan tot rust komt.
In het voorjaar 2016 publiceerde Toerisme Provincie Antwerpen een shortlist met vijf 
aantrekkelijke wandelingen. 5000 wandelaars stemden voor hun favoriet waarbij de 
Hobokense Polderwandeling als winnaar uit de bus kwam.
Trek je waterdichte wandelschoenen of laarzen aan en ga mee op ontdekkingstocht 
onder leiding van een natuurpuntgids. 
Om 13.15u verzamelen we aan Urania om samen naar Hoboken te vertrekken. Gezinsweekend Heuvelsven 5-7 mei 2017

Wie er vorig jaar bij was, zal het zeker beamen : een gezinsweekend met de Vredewijk is super tof ! 
Daarom gaan we dit jaar terug naar Heuvelsven, gelegen in het natuurgebied ‘Nationaal Park Hoge 
Kempen’, in Dilsem-Stokkem. Een groot ven, speelbossen en natuur vormen een ideaal decor voor 
een ontspannend weekend met vrienden en kennissen uit de wijk. Samen wandelen, zwemmen, 
spelen,  gezellig rond het kampvuur zitten, elkaar (beter) leren kennen, dat is het plan.
Ben je geïnteresseerd? Aarzel niet en schrijf je in.
Wanneer: van vrijdagavond 05/05 tot zondagnamiddag 07/05
Prijs:  Volwassenen €35       Kinderen -16j €25
Inschrijving of meer info gewenst?
    Contacteer Kris Theunis op stoot.theunis@skynet.be of 0472/330660. 

                                             


