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DO 10/01 Indoorski Aspen
Wilrijk
We kunnen alle skiërs van Oever een
fantastisch voordeel aanbieden, twee
keer skiën voor de prijs van 1.
De nieuwe skipiste van Aspen is 50
meter breed (uniek in Europa) en 240
meter lang en heeft via een verwarmde
ondergrond de perfecte sneeuw.
Geniet van 2 uur toegang op de piste,
waarvan 1 uur met begeleiding en
achteraf een lekkere koffie in de
gezellige cafetaria. Dit aan de speciale
prijs van € 22,50 voor 2 dagen: op
10/01 + 17/01.
Indien je 1 van de 2 dagen niet kan
komen, dan kan je de 2de beurt op
een andere donderdagnamiddag
inplannen.
Je kan ter plaatse aan zeer voordelige
prijzen alle materiaal huren.
Afspraakuur: 12u15
Afspraakplaats: in de foyer van Aspen,
Moerelei 123, 2610 Wilrijk.
Aanvangsuur: 12u45
Bijdrage: € 22,50
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Info: Petra – p.vergauwen@telenet.be
– 0494 85 88 65 of Jongeren jongeren@oever.be
Facebook: Vraag vriendschapsverzoek
via Annick Oever
Alle leden tot en met 49 jaar kunnen
dan, na acceptatie, de Jongeren
Facebook volgen.

DO 10/01 Sauna Espace, Kalmthout
We relaxen na een drukke werkdag in
deze gezellige sauna.
Als je voor het eerst komt, graag vooraf
een seintje aan Marianne met het uur
dat je er zal zijn (sms of mail), zodat we
je kunnen verwelkomen.
Aanvangsuur: vanaf 17u
Afspraakplaats: We ontmoeten mekaar
in het saunacomplex rond 17u15.
Meebrengen: Badjas,
badhanddoek(en), slippers, eventueel
douchegel en shampoo.
Bijdrage: slechts € 10 mits gebruik van
de saunabons. Het normale tarief is €
22,50.
Info: Marianne S - 0495 88 55 40 mariannes@oever.be
DO 10/01 Jongerencafé, Mortsel
Vanaf 20u verwacht Petra of een
andere verantwoordelijke jullie voor een
leuke babbel tussen pot en pint, wat
brainstormen over nieuwe idee&euml;n,
enfin, eigenlijk gewoon een keitoffe
avond met jonge oeveriaantjes
ondereen!
Niet-leden zijn welkom ter
kennismaking
Afspraakplaats: Theatercafé, HeiligKruisstraat 16, 2640 Mortsel.
Afspraakuur: vanaf 20u
Doelgroep: 30 tot en met 49 jaar.

Pagina 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

20-01-2019 22:41

