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Vr 22 dec Circus Boxtalino 18u00
Vr 22 dec    Winter Baravan Kasteelstraat 19u00
Zo 14 jan Winterse natuurwandeling Uilenbos 13u30
Za 20 jan Nieuwjaarsreceptie - 40 jaar Vredewijk 19u00
Zo 28 jan Zwemmen Waterperels Lier 13u45
Ma 5 feb Algemene vergadering 20u00 Urania

NIEUWJAARSRECEPTIE
40 JAAR VREDEWIJK
Zaterdag 20 januari 19u00 Urania
Iedereen welkom op de nieuwjaars-
receptie van de Vredewijk.
Uitnoding volgt later.

Winterbaravan - Vrijdag 22 december 2017 - 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. 

Over De Stappaert VZW - Op weg naar zelfstandigheid
Vzw De Stappaert begeleidt jongeren met moeilijkheden naar meer zelfstandigheid in de maatschappij. 
We streven ernaar om met hart en ziel onze gasten te laten groeien en in zichzelf te doen geloven. 
Er zijn voor mensen, hen bewegen, hen steunen. Dat is wat wij verstaan onder een doelbewuste zorg op maat.

Alles is niet vanzelfsprekend
We leren onze gasten omgaan met geld, met elkaar, met zichzelf.
Door trajectbegeleiding aan te bieden creëren we stabiliteit. Werkpunten kunnen zijn : budgetbeheer, administratie, 
emotionele ondersteuning, coaching in zelfredzaamheid, invulling van hun dagbezigheid, opvolgen van huishouden 
en hygiëne,… .
Wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat niet altijd voor hen.
Een traject wordt samen met de jongere uitgestippeld.

Omdat elke stap telt
Sedert 1996 werkt De Stappaert samen met OCMW’s, Jongerenwelzijn en andere sociale partners. Zij verwijzen 
mensen naar ons door. Deze organisaties staan in voor de eventuele kosten van personeelsbegeleiding. 
Voor de werkingskosten zijn wij afhankelijk van de steun van sympathisanten.
En elke stap telt…

Meer info over ons project :  www.destappaert.be   of : Herman Hauquier, voorzitter  0479/82.34.40



Winterse natuurwandeling - zondag 14 januari 2018
We maken een lus door en rond Het Uilenbos, dat recent door Natuurpunt is 
aangekocht met steun van Hove, de provincie Antwerpen en Vlaanderen.
En zetten onze wandeling verder via Het Laarzenpad naar het Bos-en beem-
denpad in Lint.  
 
Om 13u30 verzamelen we aan Urania, en rijden per auto of fiets naar de
Boshoekstraat thv nr 99, waar we parkeren. 
De wandeling is ongeveer 9 km, maar voor wie wil, is verkorting mogelijk. 
Laarzen of waterdichte schoenen zijn gewenst, zeker bij slijkerig weer. 
Honden zijn niet toegelaten in het Uilenbos ivm de reeën die er leven. 

Info: Bea Carsauw - beacarsauw@hotmail.com of 0486/578341 of 03/4584461.

Boxtalino Winter Wonder Circus - vrijdag 22 december 2017
Ook dit jaar zijn alle inwoners van de Vredewijk uitgenodigd om GRATIS naar het Boxtalino 
Winter Wonder Circus te gaan!
De uitnodiging geldt voor de voorstelling van vrijdag 22/12 om 18u.
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar info@boxtalino.be.

Aansluitend is het winterbaravan in de Kasteelstraat!

Zwemmen in de Waterperels Lier - zondag 28 januari 2018
Op zondag 28 januari trekt de Vredewijk een namiddag naar Lier.
Kunnen jullie eens ontdekken hoe leuk dit subtropisch zwemparadijs is.
Van spectaculaire wildwaterbanen, interactief kinderbad tot sportbad voor de
sportievelingen onder ons.
Afspraak om 13u45 parking RP2, vertrek rond 14 uur
Inschrijvingen tot 21 januari op email marc.neukermans@yahoo.com
Toegangsprijs :   -14 jaar : € 3
             +14 jaar : € 5 


