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April 2017 = Statutaire Vergadering met diner. 

Zoals steeds houden wij op een donderdagavond in de maand 
april onze jaarlijkse Statutaire Vergadering van V.I.N.Hoboken, 
zodra we meer info hebben laten wij jullie dit zeker weten. 

Mei 2017 = Stadswandeling Antwerpen Zuid. 

Wegens het grote succes in 
2016, plannen we in mei dit 
jaar op een donderdagavond  
een leuke stadswandeling, 
deze keer verkennen we 
Antwerpen Zuid onder 
begeleiding van een 
stadsgids. 

22 Juni 2017 = Zomerdrink in Gravenhof. 

Om beter in het agenda te passen is onze jaarlijkse zomerdrink 
dit jaar verschoven naar donderdag 22 juni 2017, wij zullen te 
gast zijn in het schitterende Gravenhof te Hoboken waar we 
genieten van hapjes, drankjes, live muziek en vooral van 
elkaars gezelschap.  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Zoek je info over onze 
vereniging? 

Alle informatie , het agenda, 
de contactgegevens, foto’s en 
allerlei  links zijn snel en  
overzichtelijk terug te vinden,  
op onze web-site 

www.vinh-hoboken.be   

Inschrijven activiteiten. 

Gelieve uw inschrijvingen te 
mailen naar 
walter.celis5@telenet.be
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September = Bezoek aan het Havenhuis.  

Dit prachtige Havenhuis, weer een echt landmark voor 
Antwerpen gaan we in de maand september van dit jaar 
bezoeken onder begeleiding van een ervaren gids. 

November = Echt Antwaarps Teater. 

In de maand november, als het buiten al kouder wordt maken 
we ons op om naar een voorstelling van het “ Echt Antwaarps 
Teater “ te gaan, dus oefen je lachspieren maar al!
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Activiteitenkalender 
V.I.N.Hoboken 2017. 

Graag geven wij hieronder onze 
geplande activiteiten zodat u ze 
kan aankruisen in uw agenda.  

• April  2017 = jaarlijkse 
V.I.N.Hoboken Statutaire 
Vergadering met diner. 

• Mei 2017 = stadswandeling in 
Antwerpen Zuid. 

• Juni 2017 = jaarlijkse 
Zomerdrink in Gravenhof. 

• September 2017 = Bezoek 
aan Havenhuis. 

• November 2017 = Echt 
Antwaarps teater. 
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