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Za 6 okt    Theater - Het Bezoek - 20u00 
Zo 7 okt   7-miles - 12u30
Zo 21 ok   Bier in vrouwenhanden - 13u00
Za 27 okt  Halloween - 18u30
Za 27 okt  Halloween Baravan - 18u30
Zo 18 nov Wandelen Koningshooikt - 13u00
Di 27 nov  Michael Van Peel - try-out - 20u15
Vr 21 dec  Winterbaravan Kasteelstr. - 19u00

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

Beste Vredewijker,
Onze buurt maakt sinds kort gebruik van de private buurtwebsite Hoplr. 
Hierop kan iedereen die in Westwijk woont (hier behoort de Vredewijk toe) 
zich aanmelden om eenvoudig buren te bereiken.
Waarvoor kan je deze buurtwebsite zoal gebruiken?
- om je buren beter te leren kennen
- om een ladder of boormachine van één van je buren te lenen
- om een oproep over een weggelopen huisdier te plaatsen
- om mee de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen
- om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat te bespreken
- om een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen ...
Aanmelden is heel eenvoudig en gratis, de instructies vind je hiernaast.
De mobiele app is beschikbaar in de App Store voor iPhone en in de Play 
Store voor Android.

Winterbaravan ten voordele van De Stappaert VZW
Vrijdag 21 december - 19u00 Kasteelstraat
Dit jaar doen we onze winterbaravan opnieuw ten voordele van De Stappaert VZW.
Warme dranken en hapjes worden voorzien en een gezellig vuur! Iedereen welkom vanaf 19u00. Vredewijk
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Zondag 18 november - Wandeling in Koningshooikt
Wandelen is samen leuker! Op zondag 18 november rijden we naar Koningshooikt.
Bijeenkomst om 13 uur aan het Urania. We verdelen ons over de auto’s.
Wandeling is 11 km in totaal, maar kan ingekort worden.

Zondag 21 oktober - Bier in vrouwenhanden
Met ‘Bier In Vrouwenhanden’ nemen we een duik in de (bier)geschiedenis en koppelen een bezoek 
aan Mechelen aan elegante bierdegustaties. Verspreid over de binnenstad ontdekken we Belgische 
streekbieren in elegante glazen, kunnen we bierkaas, -chocolade en -ijs proeven of een gastrono-
mische ervaring beleven door bieren met culinaire gerechten te combineren. (Maar dan wordt het 
wellicht later dan 18u00!)
Interesse? Volg ons op deze site (www.vredewijk.be) voor verdere informatie, registreer je en/of kop-
pel dit evenement aan je google-agenda zo blijf je op de hoogte.

Zaterdag 6 oktober - Theater 
HET BEZOEK VAN FRIEDRICH DÜRRENMATT - PREMIÈRE 
THEATER - de Roovers en Muziektheater Transparant
Een van de spelers is de bekende Warre Borgmans. 
Het failliete stadje Güllen krijgt belangrijk bezoek van Claire Zachanassian. Zij 
vertrok er 45 jaar geleden als arm meisje. Nu keert ze als de rijkste vrouw ter 
wereld terug. De inwoners hopen dat ze met haar fortuin het verarmde stadje zal 
redden.
Deze voorstelling is te zien in Mark Liebrechtcentrum te Mortsel op zat. 6 oktober 
2018 om 20.15 uur.     Kaarten aan 12,50 €. 
Reserveren en betalen bij Bea Carsauw - beacarsauw@hotmail.com of 
03/458.44.61 - Hugo Verrieststraat 6-Hove.    Een aanrader!

Zaterdag 27 oktober - Halloween
Op 27 oktober gaan we de buurt nog eens onveilig maken, want het is 
HALLOWEEN ! Kom verkleed in je favoriete griezelfiguur, heks, spook, 
zombie, ….
De kinderen gaan per groepje van huis tot huis voor lekker snoep.
Ze roepen dan ‘trick or treat’ geef ons snoep of we vertrekken niet.
We verwachten jullie vanaf 18.15u op de speelplaats van RP2.
Vanaf 18.30u vertrekken de 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 24/10 bij Kris.theunis@skynet.be met naam,
       adres en geboortedatum.

Zondag 7 oktober - 7 Miles
Op zondag 7 oktober wil de werkgroep Vredewijk weer 
deelnemen aan de 7-miles.
Wie wil deelnemen mag zich opgeven bij Jef Hermans, 
hij zal zoals de vorige jaren de ploegen samenstellen:  
fr.j.hermans@skynet.be.

Dinsdag 27 november - Michael Van Peel - try-out
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, want de kaarten gaan snel de deur uit.


