Winterbaravan ten voordele van De Stappaert VZW
Vrijdag 22 december - 19u00 Kasteelstraat

Dit jaar doen we onze winterbaravan ten voordele van De Stappaert VZW.
Warme dranken en hapjes worden voorzien en een gezellig vuur! Iedereen welkom vanaf 19u00.

Zo 8 okt Boerengolf - 13u00
Vr 13 okt Museum De Zilverreiger - 13u00
Ma 16 ok Algemene vergadering - 20u15
Do 19 okt Try-out Philippe Geubels - 20u30
Za 28 okt Halloween - 18u30
Zo 12 nov Wandeling Zuidrand - 13u30
Do 7 dec Muzikale voorstelling Pieter Embrechts
Vr 22 dec Winterbaravan Kasteelstr. - 19u00

Boerengolf op zondag 8 oktober

V.U. Werkgroep Vredewijk VZW
wijkkrant uitgegeven voor en door
een bruisende Vredewijk!
meer info en details op
www.vredewijk.be
www.facebook.com/vredewijk
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Niet vergeten in te schrijven ...
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 mogelijke 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			
Afspreken 08/10/2017 aan Urania tegen 13u
Waar De bouwhoeve Hoogstraten
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Donderdag 7 december - PIETER EMBRECHTS met STREET CONCERT.

PROJECTGROEP SENIOREN (55+) Bezoek museum De Zilverreiger

Beste 55-plussers,
Op vrijdag 13 oktober bezoeken wij het streekmuseum “De Zilverreiger” te Weert.
Jullie kunnen kennis maken met allerlei oude, streekgebonden ambachten: 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 slijkneusbier- krijgen 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 maandag 9 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

Een muzikale documentaire over de inwoners van de Antwerpse Turnhoutsebaan, over gewone
mensen met een uitzonderlijk verhaal.
Wanneer: donderdag 7 december om 20 uur.
Waar: in Het Paleis - Theaterplein te Antwerpen (naast stadsschouwburg).
Vredewijkers betalen 10 ipv 13 € (groepstarief).
Reserveren en betalen voor 10 november via beacarsauw@hotmail.com of op 03/4584461.
De Wit-Carsauw - Hugo Verrieststraat 6 te Hove.

Vrijdag 11 mei 2018 - Philippe Geubels:
					Bedankt voor alles

Na twee jaar televisiewerk in binnen- en buitenland is
Philippe Geubels terug en wil hij zijn publiek bedanken
met een nieuwe voorstelling: Bedankt voor Alles.
Geen compilatie of ‘best of’ van de laatste tien jaar,
maar met volledig nieuw materiaal.
Wanneer: vrijdag 11 mei 2018 om 20 uur.
Waar: De Roma - Turnhoutsebaan 286 te Borgerhout.
Vredewijkers betalen 24 ipv 28 € (groepstarief).
Reserveren en betalen voor 30 november!!! via beacarsauw@hotmail.com of op 03/4584461.
De Wit-Carsauw - Hugo Verrieststraat 6 te Hove.

Zaterdag 28 oktober - Halloween

28 oktober is dit jaar de datum van het superfeest
waarop iedereen zich verkleedt in spook, zombie, heks of griezelbeest.
De kinderen gaan dan met een hele groep van huis tot huis voor lekker
snoep.
Ze roepen dan ‘trick or treat’ geef ons snoep of we vertrekken niet.
We verwachten jullie op de speelplaats van RP2.
Vanaf 18.30u gaan we in groepjes op pad.
Om 20.30u ga je met een zak vol lekkers terug naar huis.
Mama en papa kunnen iets drinken aan de griezelbaravan.
We zoeken ook ouders en sympathisanten die een groepje
willen begeleiden voor de trick or treat.
Graag inschrijven voor 25/10 bij Kris.theunis@skynet.be met naam,
							adres en geboortedatum.

Zondag 12 november wandeling zuidrand

Om 13u30 verzamelen op de parking van Urania om te vertrekken naar Borsbeek.
We wandelen “Het Borsbekenpad”. Dit brengt ons langs het Fort 3 en de prachtige omgeving
van de kronkelende Koude Beek. Misschien zien we wel reigers of een ijsvogel aan de Koude
Beek. (Liefst wandelschoenen)

