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Zo 11/6  Speelpleintocht 13 uur
Vr 16/6  Baravan Verbindingsstraat 19 uur
Vr 16/6  Wandelweekend Sport
Vr 23/6  KUBB tornooi op RP2
Zo 25/6 Opendeurdag De Keukenbrouwers 11-18
Di 4/7  Daguitstap naar Bergen Senioren
Vr 7/7  Baravan Sterrenregen (5 jaar!) 19 uur
Ma 17/7 – Vr 21/7 Speelstraat J. Mattheessensstr.
Vr 21/7  Baravan Hugo Verrieststraat 19 uur
Zo 30/7 Picknickwandeling
Vr 4/8  Baravan Beekhoekstraat 19 uur
Wo 16/8 – Vr 18/8 Speelstraat J. Mattheessensstr.
Ma 21/8 – Di 22/8 Speelstraat J. Mattheessensstr.
 Speelstraat: voor meer info zie facebook pagina.
 KUBB RP2: zie facebook pagina ouders RP2

5 jaar Baravan
  Sport Baravan
Sterrenregen vrijdag 7 juli
Op vrijdag 7 juli zetten we de  Baravan 
aan de Sterregen in het teken van 
de sport.   We zorgen voor enkele 
buitenspelen zoals kubb, petanque 
of ….  Wie een origineel  spel heeft , 
mag dit zeker meebrengen,
    verras ons. 
De eerste Baravan ooit was op 3 juli 
2012. Onze Baravan bestaat dus 5 
jaar! Daarom trakteren we iedereen 
op een hotdog!De kleinste en fi jnste brouwerij van het land 

nodigt u uit in Hove.  In 2 jaar tijd brouwden 
Jan en Koen 25 verschillende bieren. 

Op het Modeste bierfestival wonnen ze de eerste
prijs met hun Hip Hop Modeste IPA.

Kom een kijkje nemen in de brouwerij en dit alles 
proeven op de opendeurdag!

OPENDEURDAG 
ZONDAG 25 JUNI 2017

doorlopend van 11 tot 18 uur

Vredestraat 147 - 2540 Hove
www.dekeukenbrouwers.be

 IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.



Projectgroep Sport - Picknickwandeling zondag 30 juli 2017
Dagwandeling door het Mechels rivierengebied: langs rustige paden en verkeersvrije wandel-
wegen.
In de voormiddag staat het Robbroekbos op het programma (5km) vervolgens een rustpauze.
Wij nemen de tijd om samen een lekkere picknick te verorberen.
Nadien vervolgen wij onze weg langs de oevers van de vaart, het Zennegat en den battelaer. 
(6km)      Dus voor de sportievelingen onder ons: noteer het in je agenda!
       Deelnemingsprijs €10 , te betalen bij inschrijving.
Vooraf inschrijven voor donderdag 27 juli is verplicht
Vertrek om 10 uur aan Urania met de wagen.
Inschrijven en inlichtingen:
Bob en Marilou De Groof-Peeters, Guido Gezellestraat 8 Tel 03 457 32 40 of 
Mieke Wijnandt, Antwerpsesteenweg 170    mw@inbelgie.net

Gezinsuitstap - Speelpleintocht op zondag 11 juni
Tijdens deze gezinsuitstap trekken we langs twee topspeeltuinen op fietsafstand van de wijk. Als gezins
uitstap geschikt voor onze jongste kinderen, maar ook voor jeugd én volwassenen. Voor ieders wat wils: 
ravotten in de speeltuin, coolste skateboarding tricks tonen op de ramp, fidget spinneren, oefenen voor 
het kubb-toernooi, petanque, frisbee of basketball, ongedwongen op de grasvlakte zonnen of met een 
boek op het zomerse terras genieten. Alles kan!
Praktisch:
Om 13u vertrekken we op de parking van RP2 per fiets naar het Meihof (Hovestraat 110, Edegem, 2,5km). 
Attracties: speeltuin met waterattractie, zomers terrasje, skatepark, petanquepiste, grasvlakte, en van-
wege de vredewijk een gratis ijsje voor onze kids.
Om 15u30 fietsen we naar het Forum (Romeinse Put 97, Edegem, 1,5km). Daar is een superleuke speeltuin 
met terrasje, grasvlakte en sportterreinen. En wie ‘s avonds niet wilt koken, kan er nog genieten van een 
heerlijke tortellini gevuld met ricotta en spinazie met gegrilde kip (10 EUR normale portie, 6 EUR kinder-
portie, inschrijven verplicht). 
De kinderen zijn onder toezicht van hun ouders/volwassenen, in de speeltuin en in het verkeer. Ieder fietst 
op zijn eigen tempo. Beide speeltuinen zijn ook goed te voet of per auto bereikbaar. Als je vroeger wilt 
vertrekken of later wilt aansluiten, geen probleem.
We voorzien kubb en petanquespullen. Eventueel meebrengen: skatespullen (én beschermingskledij, 
verplicht), lakentje om op het gras te zitten (zeker bij warm weer!), reservekledij voor de kinderen die met 
water spelen.
Graag inschrijven voor 6 juli, zodat de speelpleinuitbaters zich kunnen organiseren op ijsjes, tortellini’s en 
personeel (tel. 0497/55.05.85 Peter D’haene, per sms of na 19u telefonisch).

                                             

PROJECTGROEP SENIOREN (55+) Daguistap naar BERGEN dinsdag 4 juli
Beste 55-plussers,
Op dinsdag 4  juli  2017 nodigen we jullie uit voor een daguitstap naar BERGEN (Mons)
Wees er vlug bij het aantal plaatsen is beperkt tot max. 25 personen !!
We verwachten u om 9u10 in de hall van het station te Kontich Kazerne  en vertrekken met de 
trein van 09u24.  Opgelet = Zorg zelf op voorhand voor uw (senioren)treinticket.
Prijs voor deze dag :  € 20 . 
Inbegrepen:   Bezoek aan het belfort van Bergen. Gezamenlijke lunch  (Toeristisch menu: soep, 
hoofdgerecht, dessert en drank.) Bezoek aan het historisch centrum van Bergen o.l.v  een ned-
erlandstalige gids.
Vrije tijd in de omgeving van de grote markt.          Niet inbegrepen : vervoer heen en terug 

Inschrijven noodzakelijk bij een van de volgende personen en dit tot 16 juni 2017.
Marilou en Bob De Groof : Guido Gezellestraat 8 Hove.  03 457 32 40
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 

INSCHRIJVINGSSTROOK BEZOEK BERGEN (MONS) 04/07/2017
Naam:………..…………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………..schrijft in met  …………….personen 
voor het bezoek aan Bergen en betaalt hierbij……….x €20 = Totaal ………. €

Weekend voor wandelende genieters
Vrijdag 16 juni vertrekken we met  12 Vredewijk-vrienden naar Wirtzfeld op weekend om te 
wandelen, op huifkarrentocht te gaan en nog zoveel meer te doen om van te genieten.


