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Ma 5/2 Algemene vergadering
Zo 25/2 Bezoek Abdij van Park
Za 10/3 Chocolade wandeling
Za 10/3 Think-Pink Kwis 
Za 17/3 Klimaat wandeling
Wo 14/3 Feestnamiddag Senioren
Do 15/3 Toneel: De Caraïbische zee

Feestnamiddag Senioren op woensdag 14 maart 2018 
In de feestzaal van Urania J.Mattheessensstraat.
Aanvang 14u00  (deuren vanaf 13u30).
We verwelkomen U met ons aperitief “40 jaar Vredewijk”.
Wij gaan eens goed bijpraten.
De Astrobar is open en U krijgt bovendien nog een gratis drankje aangeboden.
We zullen u verrassen met foto’s van vroegere uitstappen en feestmaaltijden.
Vervolgens serveren wij U een warme schotel uit eigen keuken met een wijntje.
Na de trekking van onze tombola sluiten wij af met een lekker dessert en de nodige 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. 
7/3/2018, 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 14 maart 2018 en betaalt hierbij : ……..x  €9 = Totaal …………€

Rechtzetting datum gezinsweekend
De datum van het gezinsweekend staat fout in de 
jaarkalender.  De juiste datum is van woensdagavond 
09/05 tot vrijdagnamiddag 11/05.
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WTS speelt toneel “De Caraïbische zee”, een tragikomedie. 

Toneel “De Caraïbische zee” - donderdag 15 maart
Mie en Nicole delen een kamer in het ziekenhuis. Ze zijn op vele vlakken elkaars tegenpool en toch 
ontstaat tussen hen een hechte vriendschapsband. 

Het ziekenhuispersoneel, de bezoekers en familieleden lopen intussen in en uit de kamer terwijl beide 
vrouwen noodgedwongen aan hun bed gekluisterd blijven. De dialogen tussen beide vrouwen zijn on-
troerend, grappig en onthullen hoe ze in het leven staan. We maken kennis met hun angst, verveling, 
hoop, opstandigheid en berusting. Maar ook met hun dromen, verlangens, gemiste kansen en samen 
op reis te gaan naar exotische bestemmingen.
Bezoekers en personeel zorgen voor verstrooiing, met soms hilarische, dan weer ontroerende 
bezoekjes. 
Spelen mee: Greet Verbruggen – Annik Hellings – Jan Dewilde – Zoë Van Gompel – Lina Van de 
Mierop – Mark Raats – Carine Raes – Hanne Thiré – Sofie Adriaensens – Marc Seghers – Wim Wolfs 
– Ingrid Van De Vreken – Gerard Trips – Els Verbraeken – Marion.
Algemene leiding van het ziekenhuis: Luc De Wit. 
We hopen natuurlijk dat u ook eens een bezoekje komt brengen op onze kamer. Achteraf is er voldo-
ende plaats om nog eens na te praten in de gezellige cafetaria van ons ziekenhuis.

Wie wil er mee op donderdag 15 maart om 20.30 uur? 
Waar: Zaal Walpurgis, Deurneleitje 6 te Mortsel. 
Andere dagen zijn ook mogelijk: dond.22, vrijd.16 en 23, zat.17 en 24 maart. 
Reserveren kan tot eind februari zolang er kaarten zijn, bij Bert en Bea De Wit-Carsauw via beacar-
sauw@hotmail.com of tel. 03/4584461. 
Vredewijkers betalen 8 ipv 10 €.
Kaarten zijn beperkt en ter plaatse te betalen.

Chocoladewandeling in Antwerpen - zaterdag 10 maart
De Antwerp Chocolate Week is een proeverroute voor ieder die chocolade lust, langs 
meer dan 20 deelnemende chocolatiers en chocolade- en koffiebars. Proeven doe je 
middels de bonnetjes op je chocoladepas. Het reeds enkele jaren bestaand initiatief 
kende vorig jaar een groot succes en was totaal uitverkocht. 
Wij stippelden een route uit van een 2,5 km langs een 13-tal deelnemende handelszaken 
- waaronder 2 van de oudste chocolatiers: Burie en Bastin - die we al proevend willen 
lopen op zaterdag 10 maart e.k.
Vertrek met De Lijn vanaf halte Vredestraat (t.o. Sterrenregen) om 12u59. 
Neem je eigen vervoer dan verwachten we je uiterlijk om 14u00 aan patisserie Lints, 
Vleminckveld 68.
De chocoladepas kost je als Vredewijker bij tijdige inschrijving en betaling vooraf 
slechts 8 i.p.v. 10 euro/pp en bevat behalve 10 bonnetjes, een inkomticket t.w.v. 7 euro 
voor de tentoonstelling “Antwerpen Zout&Zoet”, die we uiteraard ook bezoeken. Deze 
tentoonstelling, in het oude postgebouw aan de Groenplaats, geeft een beeld van zout 
en zoet in Antwerpen en focust op de boeiende geschiedenis van Tuc en Cent Wafer. 
Beneden vind je de “Mercado”, een zogenaamde “foodmarket”, met 14 verschillende 
eetstanden en 4 bars.
Onze uitstap eindigt bij de chocolade-bar Quetzal aan de Lijnwaadmarkt, waar je in ruil 
voor 2 coupons van je pas getrakteerd wordt op een warme chocolademelk met 4 ver-
schillende soorten chocolade. Vandaar is het niet ver tot de Groenplaats waar we terug 
kunnen met tram 15.
Inschrijven uiterlijk zondag 4 maart bij: Nicole & Ludo, J. F. Gellyncklaan 78 (03/ 288 72 
32 – met antwoordfunctie) of via www.vredewijk.be. E-mail: cultuur@vredewijk.be 
Nadere info? Raadpleeg en volg op www.vredewijk.be.

Bezoek Abdij van Park te Leuven - zondag 25 februari
Programma:
- Voormiddag : wandeling op het abdijdomein met o.a. de vijvers en de verschillende poorten.
- Mogelijkheid tot middagmaal in de Brasserie ter plaatse
- Om 14u geleid bezoek met gids aan de abdij en het Parcum (tentoonstelling “ Van de Wereld”)
Afspraak om 10u aan Urania om, kostendelend, met de auto naar Leuven te rijden. 
Inschrijvingsprijs: € 8

Inschrijven voor 10/2 bij-  Bea: beacarsauw@hotmail.com, tel: 034584461, Hugo Verrieststraat 6
Greet: greet_ghysels@hotmail.com, tel 0486127911, Jf Gellyncklaan 310

Klimaatwandeling - zaterdag 17 maart 14u-17u
Iedereen is welkom om samen met energiedeskundigen en ge-
wapend met een warmtecamera een wandeling te maken door onze 
wijk. We bekijken ter plekke het energieverlies uit onze woningen.
We starten om 14u in Urania.  Na een woordje uitleg gaan we op 
stap met een warmtecamera. We beëindigen de wandeling in Urania 
waar we kunnen napraten bij een drankje.
Voor meer informatie kan je terecht bij Els Lauwers via milieu@
hove.be of 03/460.33.26.  Els is de duurzaamheidsambtenaar van de 
gemeente Hove.


