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Zo 10/6  Gezinsuitstap - Speeltuintocht
Vr 15/6   Bijna kortste nacht Baravan Verbindingstraat
Za 23/6  Opendeurdag bij De Keukenbrouwers
Vr 29/6   Stadsbezoek St. Niklaas
Vr 29/6   Baravan Sterrenregen
Vr 13/7   Baravan Beekhoekstraat
Zo 15/7  Picknickwandeling
Vr 27/7   Bezoek Brussel & boottocht
Vr 27/7   Baravan Felix Timmermansstraat
Vr 10/8   Baravan Hugo Verrieststraat
Ma 20/8  Algemene vergadering
Vr 31/8   Baravan 40 jaar Vredewijk
Za 1/9  Vredewijkfeesten - 40 jaar

Bezoek Brussel & boottocht met Rivertours op Vrijdag 27/7/2018
(Voor volwassenen en senioren)

Bijeenkomst te 8u45 aan station Kontich-Lint.
Vertrek in station Kontich-Lint met de trein van 8u53, aankomst Brussel Centraal 9u51.
Afspraak met de gids en daarna gegidst stadsbezoek aan Brussel.
Rond 12u00 inscheping op de waterbus.
12u30  begin van de boottocht (op de zeeschelde en zeekanaal)
17u45 Einde van de boottocht in Antwerpen steenplein

Aan boord nemen we een Rivertours koude schotel met vlees of vis, allerlei groenten, aardappelsla, gevuld eitje, mayo-
naise en twee broodjes.
U dient vooraf bij de inschrijving uw keuze voor vlees of vis op te geven. Dranken zijn verplicht aan boord te nemen.

Prijs voor deze uitstap: 35 euro
Inbegrepen: Treinticket – Gegidst bezoek Brussel – waterbus – boottocht met Rivertours naar Antwerpen met koude 
schotel en een drankje aan boord.     (zelf nog te regelen verplaatsing van Steenplein in Antwerpen naar Hove) 

Inschrijven kan tot uiterlijk 15/07/2018:
Email: vossenrik@gmail.com  en 35 euro  p/p storten op rekening  BE41 7775 9275 0710 van de Werkgroep Vredewijk 
met vermelding: Brussel + Boottocht + aantal personen + aantal vis of vlees.

Ofwel bij Greet en Rik Vossen, Jan Frans Gellyncklaan 310 te Hove tel: 03/4576578
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Stadsbezoek Sint Niklaas op vrijdag 29 juni
Vertrek: met de trein van 9u11 in station van Hove, we stappen over in Berchem voor de trein naar 
St.Niklaas. (Ticket zelf aanschaffen H & T – Hove-St.Niklaas)
Programma:
• Aankomst +- 9u51 in St.Niklaas. 
• Na een wandeling langs de verkeersvrije Stationsstraat, bereiken wij de Grote Markt waar de 
stadsgids ons opwacht.
• 12u30 Gezamenlijke  lunch  met streekspecialiteiten.
• Nadien Art deco wandeling  en proeverij bij ijsroom François.
• Terug in Hove +- 18u00.
Prijs voor deze uitstap 25 Euro
Dit is inclusief lunch en drankje
Dit is exclusief het treinticket  van Hove-Sint Niklaas H&T (dat u zelf aanschaft)

Inschrijven kan tot uiterlijk 21/6/2018 via:
Email: Bobmarilou@skynet.be en 25 euro  p/p storten op rekening   BE41 7775 9275 0710 van de 
Werkgroep Vredewijk met vermelding St.Niklaas + aantal peronen.
Ofwel: bij Bob & Marilou G.Gezellestraat 8 te Hove tel: 03/4573240
Ofwel: bij Paul & Denise van Hoof J.Mattheessensstraat 42 te Hove telf 03/4577278 

Baravans
Elke 2 weken staan we op een andere plaats in de wijk. Iedereen is altijd welkom vanaf 19 
uur voor een gezellige babbel en een drankje. Er wordt steeds een springkasteel voorzien. 
Neem je buren mee!

Gezinsuitstap - Speelpleintocht op zondag 10 juni
Tijdens deze gezinsuitstap trekken we langs twee topspeeltuinen op fietsafstand van de wijk. 
Als gezinsuitstap geschikt voor onze jongste kinderen, maar ook voor jeugd én ouders. Voor 
ieders wat wils: ravotten in de speeltuin, coolste skateboarding tricks tonen op de ramp,  kubb 
spelen, petanque, frisbee of basketball, samen een terrasje doen... Alles kan!
Praktisch:
Om 13u vertrekken we op de parking van RP2 per fiets naar het Meihof (Hovestraat 110, Ede-
gem, 2,5km). 
Attracties: speeltuin met waterattractie, zomers terrasje, skatepark, petanquepiste, grasvlakte, 
en vanwege de vredewijk een gratis ijsje voor onze kids.
Om 15u30 fietsen we naar het Forum (Romeinse Put 97, Edegem, 1,5km). Superleuke speel-
tuin met terrasje, grasvlakte en sportterreinen. En wie ‘s avonds niet wil koken, kan er nog 
genieten van een heerlijke maaltijd aan een kleine prijs (inschrijven aub!). 

De kinderen zijn onder toezicht van hun ouders/volwassenen, in de speeltuin en in het verkeer. 
Ieder fietst op eigen tempo. Beide speeltuinen zijn ook goed per auto bereikbaar. Als je vroeger 
wil vertrekken of later wil aansluiten, geen probleem. We voorzien kubbspullen. Eventueel 
meebrengen: lakentje om op het gras te zitten (zeker bij warm weer!), reservekledij voor de 
kinderen die met water spelen.

Graag inschrijven voor 3 juli (tel. 0497/55.05.85 vanaf 19u Peter D’haene)

Picknickwandeling op zondag 15 juli 2018
Dagwandeling met picknick in het natuurgebied van Natuurpunt “Mosterdpot - Goorbos-
beekvallei” te Duffel.
We maken een korte wandeling in de voormiddag. Op de middag zorgen wij voor een 
lekkere picknick.
Vervolgens zetten wij onze dag verder met nog een mooie wandeling. Een gids van Natuur-
punt begeleidt ons.
Na de wandeling kunnen we aan de Mosterdpot met een heerlijk natuurpuntbier of frisdrank 
gezellig afsluiten.
Vertrek om 10u15 aan Urania met de wagen.
Deelname p/p €10 te betalen bij inschrijving!
Vooraf inschrijven vóór zaterdag 7 juli is verplicht.
Hugo en Marijke Van Driessche-Vandewalle , J.Fr. Gellyncklaan 13
Tel. 03/4552646 of hugo.vandriessche@skynet.be

De kleinste en fijnste brouwerij van het land 
nodigt u uit in Hove. 

Kom een kijkje nemen in de brouwerij en bieren 
proeven op de opendeurdag!

Dit jaar met varken aan het spit!

OPENDEURDAG 
ZATERDAG 23 JUNI 2018

doorlopend van 14 tot 20 uur

Vredestraat 147 - 2540 Hove
www.dekeukenbrouwers.be

 IEDEREEN VAN HARTE WELKOM.


