
Daguitstap bezoek Rotterdam op maandag 24 september
Uitstap voor volwassenen en senioren.
Rotterdam, één stad die je zal verbazen: platgebombardeerd en uit zijn as herrezen. Bewonder de 
skyline-hoogbouw en brede lanen. Onze gids leidt ons langs de beroemde kubuswoningen, de markt-
hal, de Laurenskerk, het stadhuis en de Lijnbaan. Ook Erasmus gaan we groeten. Een havenrond-
vaart hoort er ook bij. Wil je erbij zijn ? Dan snel wezen, het aantal plaatsen is beperkt!
Prijs €30 p/p

Inbegrepen: vervoer per luxe autocar, rondrit in de morgen, na de middag een wandeling in Rotter-
dam, nadien havenrondvaart. Begeleiding door de gids: heel de dag.
Niet inbegrepen: op de middag kan je vrij een middagmaal of snack nemen naar eigen keuze in 
nieuwe markthal.
De ingeschrevenen ontvangen voor vertrek de juiste gegevens over vertrekuur en plaats.
Inschrijven kan op volgende wijze tot uiterlijk 31 augustus met opgave van naam, adres en geboorte-
datum van elke deelnemer (is noodzakelijk voor de havenrondvaart.)

Per email : bobmarilou@skynet.be met opgave van de gegevens en €30 p/p storten op rekening van 
de Werkgroep Vredewijk rek.nr: BE41 7775 9275 0710 met vermelding: Rotterdam.
Ofwel: bij Bob en Marilou De Groof-Peeters, Guido Gezellestraat 8 Hove tel: 03 457 32 40

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!

Michael Van Peel try-out op dinsdag 27 november
Michael Van Peel op dinsdag 27 november in Mark Liebrechtcentrum om 20.15 uur te Mortsel. 
Een try-out.  Kaarten aan 13 € voor vredewijkers.
Inschrijven en betalen bij Bea Carsauw via beacarsauw@hotmail.com, of 03/4584461
Hugo Verrieststraat 6, best voor eind augustus, want de kaarten gaan snel de deur uit.

Kajakken of kanovaren Durme op zondag 16 september
Wie er zin in heeft kan meegaan naar Lokeren op zondag 16 september.
De tocht zal ongeveer 3 uur duren, met onderweg of op het einde de mogelijkheid om iets 
te drinken of te knabbelen.
Vertrek om 12u45 aan Urania met de wagen.
Adres: Meersland boten verhuur, Durmelaan aan de brug met stationstraat (vti lokeren)
Tel 0496/88.8840
Prijs voor de kids -12 = 5€ /  volwassenen = 10€ , betalen bij vertrek aan Urania.
Graag inschrijven vóór zaterdag 8 september bij
Pascal Goormans, 0477/52.84.11 of mail naar goormans.vanhoof@telenet.be

Vrijdag 31 augustus 19u00
 Baravan Deluxe
 Springkasteel - Frituur
 Tentoonstelling: Werkgroep Vredewijk
  vroeger en nu. Op foto en fi lm.
Zaterdag 1 september 15u00
 15u30 Tentoonstelling
 16u00 Optreden Niveau Chapeau
 18u00 - 20u00 BBQ à volonté
 Doorlopend : Springkastelen - fi etsjes
       ijsjes - frieten
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Vredewijkfeesten 2018
vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september



V.U. Werkgroep Vredewijk VZW wijkkrant uitgegeven voor en door een bruisende Vredewijk! 
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Vr 10/8   Baravan Hugo Verrieststraat
Ma 20/8  Algemene vergadering
Vr 31/8   Baravan 40 jaar Vredewijk
Za 1/9  Vredewijkfeesten - 40 jaar
Zo 16/9  Kajakken of kanovaren op de Durme
Ma 24/9  Daguitstap bezoek Rotterdam
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Inschrijven voor BBQ Vredewijkfeesten op 
www.vredewijk.be

Mobiel frietkraam huren?
Contacteer Fritremork uit Hove.


