
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

jaargang

krantje nr. 2
april-mei 2018

40

Zo 15/4  Baravan Dennenlaan
Do 19/4  Toneel: Bléten
Zo 22/4  Fietstochtje
Zo 29/4  Wandeling De Merode
Di 1/5   Film voor de jeugd
Wo 9/5   Gezinsweekend Rotselaar
Vr 11/5   Philippe Geubels
Za 26/5   Inkijk in het Havenhuis
Ma 28/5  Algemene vergadering

Inkijk in het Havenhuis op zaterdag 26 mei 2018 
We hebben op zaterdag 26 mei 2018 een rondleiding kunnen boeken in het Havenhuis 
van 12u00 tot 13u30 voor 20 personen.
Afspraak: om +- 11u15 aan de terminus van tram 7 (Halte MAS)
Suggestie: Je kan tram 7 om 10u14 nemen in Mortsel (Gemeenteplein) en dan ben je normaal om 
11u08 aan de halte MAS.
Vervolgens gaan we +- 1.50 km te voet via de Londenbrug en naast het Kattendijkdok naar het Haven-
huis. Daar wacht de gids ons op.
Na het bezoek aan het Havenhuis, bieden we u als afsluiter, in de omgeving van het MAS een con-
sumptie aan. Daarna kan je vrij beschikken  voor eventueel  verdere activiteit in Antwerpen.
Prijs voor deze inkijk in het Havenhuis : 5 euro p/p (Gids + Consumptie)
Een goede fysieke conditie is vereist omwille van het veelvuldig gebruik van de trappen.
Zo vlug mogelijk inschrijven is de boodschap, er kunnen maximum maar 20 personen mee.
Eerst is eerst !   
Inschrijven en Info: bij Fam. De Groof, bobmarilou@skynet.be, tel  03/457 32 40, Gsm 0479 40 37 93

Rechtzetting datum
Het “Bezoek aan Rotterdam” zal doorgaan op maandag 
24/9/2018 in de plaats van op donderdag 13/9/2018. 
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Inhuldiging nieuwe Baravan
op zondag 15 april
Na onze vorige Baravan 5 jaar intensief te hebben 
gebruikt is er nu een nieuwe Baravan gebouwd.
Op de laatste zondag van de paasvakantie huldigen 
we hem in!
Iedereen welkom vanaf 14 uur in de Dennenlaan.
Later op de middag gaan we samen pizza’s bakken.
Er is ook een springkasteel.

Film voor de jeugd op dinsdag 1 mei
Ook de Vredewijk zit in de jeugdraad. Op 1 mei organiseren ze een filmvoorstelling voor de jeugd.
13u30 tot 16u00 in de zaal van Urania. Meer info later op de site. www.vredewijk.be



WTS speelt toneel “De Caraïbische zee”, een tragikomedie. 

Weekend Dordrecht van vrijdag 15 juni tot zondag 17 juni
Vrijdag 15 juni 2018 vertrekken we op weekend naar Dordrecht in Zuid-Holland. We brengen een 
bezoek aan de sfeervolle binnenstad met een gids, we maken een tochtje op het water en wandelen 
in het Nationaal Park De Biesbosch.
Volpension, 2 nachten: 150 € p.p. in een tweepersoonskamer of 180 € p.p. in een  
eenpersoonskamer.
Wil je er graag bij zijn? Laat dan iets horen vóór het einde van april.  
Inschrijven kan bij Greet en Rik, Jan Frans Gellyncklaan 310, tel. 03/457 65 78,
vossenrik@gmail.com en een voorschot van 50 euro p.p. mag je overschrijven op 
ek. BE41 7775 9275 0710 van Werkgroep Vredewijk V.Z.W.

Vernieuwde website: www.vredewijk.be 
Onze website is vernieuwd. Je kan er alle activiteiten terug vinden. Ook is er de mogelijk 
de activiteiten automatisch toe te voegen aan je agenda. Bij enkele activiteiten is het 
reeds mogelijk online te reserveren. Heb je suggesties voor verbetering? Stuur dan een 
mail naar info@vredewijk.be of bel even naar Koen Van den Heuvel op 0474/39.83.72.

Gezinsweekend Rotselaar - woensdag 9 tot vrijdag 11 mei
Dit jaar gaan we op gezinsweekend naar het Sint-Pauluscentrum in Rotselaar.
Op een domein van 8ha met bos, open ruimtes en sportterreinen is er ruime gelegenheid om 
allerlei activiteiten te doen samen met vrienden en kennissen uit de Vredewijk, elkaar beter 
te leren kennen en vriendschapsbanden te smeden of te verbeteren. Iedereen is welkom om 
samen met ons te genieten.
Wie de voorbije jaren mee is geweest, zal zeker beamen dat dit een tof, ontspannen
weekend is.
De activiteiten zijn toegankelijk voor alle leeftijden, zowel voor kinderen als volwassenen
Wanneer: woensdag 09/05 vanaf 18u00 tot 11/05 in de namiddag
Prijs: volwassenen : 35 € en kinderen -16 j : 25 €
Inschrijven of meer info gewenst?
Contacteer Kris Theunis op stoot.theunis@skynet.be of op 0472/330 660.
Inschrijven kan tot 04/05/2018 bij Kris of op de website: www.vredewijk.be.

Blèten - Warre Borgmans, Jokke Schreurs & Big Dave Reniers
Donderdag 19 april om 20.15 uur in Da Capo, Lintsesteenweg 1A.
Tickets: 7 EUR (voorverkoop cultuurdienst), 10 € aan de kassa (indien nog beschikbaar). 
Reserveren en betalen voor 10 april bij Bea Carsauw - via beacarsauw@hotmail.com of 03/4584461

Wandeling De Merode op zondag 29 april
Het project de Merode ontstond toen prins de Merode 1.500 hectare van zijn bos- en natuurgebieden verkocht 
en dit openbaar domein werd. In Vlaanderen is een dergelijk groot aaneengesloten stuk natuur uniek.
Je wandelt hier door bossen, velden, heide en vennen. Elk stukje natuur biedt je weer een andere belevenis. 
En soorten die het moeilijk hebben, vinden hier nog een veilig onderkomen.
Op zondagnamiddag 29 april 2018 gaan we samen een stukje van dit prinsheerlijk natuurgebied ontdekken en 
uiteraard wordt ons tijdens de wandeling vanaf de overkant van de Nete een blik op het kasteel gegund.
De wandeling staat open voor iedereen. Eventuele rolstoelers dienen er rekening mee te houden dat het 
grootste deel van de wandeling over niet verharde paden loopt. Voor gezinnen met kinderen bestaat de mo-
gelijkheid tot verkorting.
Na de wandeling is er mogelijkheid tot restauratie ter plaatse.
Samenkomst aan Urania met vertrek per wagen om 13u00.
Meer info: Nicole & Ludo 0478 950 371, op www.vredewijk.be of sportclub@vredewijk.be

Fietstochtje op zondag 22 april  
We verzamelen om 14u00 op de parking van Urania en proberen rond 17u00 terug te 
zijn.
De bedoeling is om, afhankelijk van de deelnemers en hun niveau van elektrificering, 
een kleine 30 km te fietsen. 
We gaan richting zuiden of zuidoosten, met de Nete als grens. Bij zonnig weer is het 
fijn om  een stukje langs de rivier te fietsen. Bij minder weer verleggen we ons par-
cours. Uiteraard stoppen we ergens om even te rusten en proberen we dit te combi-
neren met een gezellig terras.
Meer info Toon.Fransen@gmail.com, 04976 23456.  Inschrijven via www.vredewijk.be


