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Vredewijkfeesten 2017

Vrijdag 1 september
19u00: Baravan op speelplaats RP2 en we bakken frietjes!
Zaterdag 2 september
16u00: Optreden Los Zaperos en springkastelen voor de kinderen		
18u00-20u00: BBQ

Bezoek museum De Zilverreiger te Weert.

Beste 55-plussers,
Op vrijdag 13 oktober bezoeken wij het streekmuseum “De Zilverreiger”
te Weert.
Jullie kunnen kennis maken met allerlei oude, streekgebonden ambach
ten: mandenmakerij en wijmenteelt, vlasbewerking, klompenmakerij.
Wij bewonderen ook de fauna en flora van deze streek.
En,.. er is ook een gezellig cafeetje waar we volkssporten kunnen beoefenen!
Een lekkere slijkneuzenkoek – met een tas koffie of een slijkneusbierkrijgen wij als afsluiter aangeboden om op te smullen.
Een wandelingske in de omgeving, via de scheldedijk, is ook aan te
raden!
Vervoer met eigen wagens: 37km
Deelnameprijs: €2.50
Vertrekuur:13u Op de parking achter St Jozefskerk-A.Rodenbachtstraat
Inschrijven en betalen voor donderdagavond 5 oktober bij:
Bob en Marilou De Groof-Peeters, G.Gezellestraat 8
Tel 03 457 32 40 e-mail bobmarilou@skynet.be
Paul en Denise Van Hoof-Dekeyser, J.Mattheessensstraat 42
Tel 03 457 72 78 e-mail pauldenisevanhoof@gmail.com

BBQ:
Wij serveren een groentenbuffet, brood en vlees à volonté.
Voor 14 euro per volwassene en 8 euro per kind (tot 12 jaar) kan je
meedoen aan dit festijn.
Inschrijven bij voorkeur via www.vredewijk.be of bij volgende personen:
- Kris Theunis, Eikenstraat 77, tel: 0472 33 06 60
- Koen Van den Heuvel, J.F. Gellyncklaan 172, tel: 0474 39 83 72
- Toon Fransen, Berkenlaan 24, tel: 0497 62 34 56
- Rita Daems, J.F. Gellyncklaan 217, tel: 03 454 09 52
		
BETALEN BIJ VOORKEUR MET OVERSCHRIJVING

De gemeente maakt verder werk van haar klimaatbeleid met allerlei
acties.

Philippe Geubels op donderdag 19 oktober 20u30.

We gaan met de vredewijk naar een try-out van Philippe Geubels kijken.
Waar: Kaleidoscoop, Molenstraat te Mortsel.
Vredewijkers betalen 7 ipv 8 €.
Reserveren en betalen voor 9 september via beacarsauw@hotmail.com of
03/4584461, Hugo Verrieststraat 6, te Hove.

Trek je laarzen maar aan en maak je klaar voor een onvergetelijk potje boerengolf.
Gewapend met een kleine lederen bal en je speciale golfstok
trek je het weiland in. Het principe blijft hetzelfde: probeer in
zo weinig aantal slagen tot in de hole te geraken. ‘De ploeg
met het minst aantal slagen wint!’ Je komt oog in oog te staan
met hindernissen zoals beken, bomen, plassen, enz. Ook de
bewoners van de wei zullen het je niet gemakkelijk maken.
Molshopen en koeienvlaaien zorgen altijd voor de nodige ambiance, alsook de koeien op de wei zelf.
inschrijven : pascal goormans , 0477528411 of
goormans.vanhoof@telenet.be
Prijs : 5 euro, zondag 08/10/2017 aan urania tegen 13u
Waar De bouwhoeve hoogstraten Www.debouwhoeve.be

Railbike op zaterdag 9 september 2017.

We gaan fietsen in het spoor van de militairen. We “spoorfietsen” zo’n 5 km van Kapellen
naar Brasschaat tot het voormalig militair vliegveld met café “Perron Noord”, waar je een
uurtje kan uitrusten, iets kan eten en drinken, of verder op ontdekking kan gaan in de omgeving. We trappen tussen het groen langsheen historische bunkers en over de Antitankgracht. Twee keer moet je afstappen om barelen open te maken om veilig een weg over te
steken. Wie geluk heeft spot onderweg misschien een ree.
Op het caféterras heb je een mooi uitzicht over het vliegveld, waar tijdens het weekend nog
actief gevlogen wordt. De allerkleinsten kunnen zich uitleven in het speeltuintje. Nadien
trappen we samen terug in omgekeerde richting.
Vertrek per trein aan het station van Hove om 10u59.
Schaf zelf je ticket aan via www.nmbs.be of aan de automaat aan het station.
Prijs 4,40 € heen en terug. 		
Kinderen <12 jaar reizen gratis.
We nemen onze picknick mee om die ’s middags ter plaatse te verorberen.
Verplaats je je liever met eigen wagen?
Dan wordt je om ten laatste 13u45 verwacht aan het startpunt, Fortsteenweg te Kapellen.
						Deelnemingsprijs: 4€ per persoon.
Inschrijven zo snel mogelijk en ten laatste op 1 september via e-mail op
sportclub@vredewijk.be en betalen op rekening BE41 7775 9275 8710 van Vredewijk VZW.
Vermelden : “Spoorfietsen” en je achternaam gevolgd door het aantal deelnemers of bij:		
		
Nicole en Ludo, J. F. Gellyncklaan 78, Hove - 03 288 72 32
		
Mieke en Jo, Antwerpsesteenweg 170, Kontich
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wijkkrant uitgegeven voor en door
een bruisende Vredewijk!
meer info en details op
www.vredewijk.be
www.facebook.com/vredewijk

Boerengolf op zondag 8 oktober 2017.

•
Je kan nog steeds een renovatie-audit laten uitvoeren. Nadat je een aanvraag
hebt gedaan via www.igean.be , komt een deskundige bij je langs om een studie
te maken van je woning. Vervolgens krijg je raad hoe je je woning energiezuiniger
kan maken en ontvang je een raming van de kosten.
•
Je kan deelnemen aan de groepsaankoop dakisolatie die in samenwerking
met Igean wordt georganiseerd. Inschrijven kan vrijblijvend via de website van
Igean (www.igean.be).
•
Op zondag 26 november 2017 organiseren de gemeente Hove en de buurgemeenten een beurs over wonen & energie in het OLVE College te Edegem. Meer
info daarover binnenkort op de gemeentelijke website.
•
Specifiek voor de Vredewijk: in het voorjaar 2018 organiseert de gemeente
Hove een klimaatwandeling door onze wijk. Samen met een energiedeskundige
gewapend met een warmtecamera gaan we op stap in de wijk. Onderweg kijken
we met de camera naar een aantal woningen, uiteraard enkel na toestemming van
de eigenaars/bewoners. Daarom in dit krantje reeds een oproep naar kandidaten.
Wie meedoet komt zo natuurlijk veel te weten over de eigen woning. We zijn zowel
op zoek naar woningen die al gerenoveerd zijn als naar woningen die nog niet
gerenoveerd zijn.
Kandidaten melden zich rechtstreeks bij de milieudienst milieu@hove.be
of 03/460.33.26, of melden zich via Johan (0476/47.18.60).

Vr 18 aug
Ma 21 aug
Vr 1 sept
Za 2 sept
			
Za 9 sept
Zo 1 okt		
Zo 8 okt		
Vr 13 okt
Do 19 okt

Estafettenloop op zondag 1 oktober 2017.

Zoals reeds verschillende jaren na mekaar, willen wij graag
ook dit jaar meedoen aan de 7 mijl estafetten op zondag
1 oktober 2017.
Dit jaar een speciale uitgave: Hove kom op tegen kanker.
Voor de liefhebbers, graag een seintje:
fr.j.hermans@skynet.be
lidwinamarinus@yahoo.com

Baravan Felix Timmermansstr - 19u00
Algemene vergadering - 20u00 RP2
Vredewijkfeesten - 19u00 Baravan
Vredewijkfeesten - 16u00 Los Zaperos
& Springkastelen - 18u00 BBQ
Railbike - 10u59 station Hove
Estafettenloop
Boerengolf - 13u00
Museum De Zilverreiger - 13u00
Try-out Philippe Geubels - 20u30
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