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ZA 02/02 Natuur- en
landschapswandeling Lage
Mierde (NL) (± 17km)
GEANNULEERD WEGENS
AANHOUDENDE REGEN!!!
Mooie natuurwandeling van ± 17km. De
wandeling start aan Landhoeve De
Buitenman Boerderij/Herberg. De
wandeling gaat door een groot deel van
het landgoed De Utrecht, langs het
beekdal van Reusel. We komen langs
de Mispeleindse Heide, wat een
beschermd natuurmonument is. Het
gebied is gevarieerd met heide, vennen
en bossen. Een van de bijzondere
vennen is De Flaes, hier staat ook de
Flaes toren. Deze 25 meter hoge toren
geeft een mooi uitzicht over het gebied.
Tussenstop is voorzien in den
Bockenreyder
(http://www.indenbockenreyder.nl/)
Na de wandeling is er nog de
mogelijkheid om samen een hapje te
eten in de Herberg Buitenman.
Personen die wensen te blijven eten
graag een mailtje naar de
verantwoordelijke vóór Donderdag
31/01.
Bij ZEER slecht weer zal de wandeling
verplaatst worden naar een latere
datum.
Meebrengen: hapje, drankje,
regenkledij, stevige wandelschoenen.
Tijdens de wandeling is er nog een
jeneverstop voorzien.
Afspraakuur: 10u45
Afspraakplaats: Herberg Buitenman
Lage Mierde 5094 Nederland.
Carpoolen om 10u vanuit P&R
Wommelgem is ook mogelijk. Patrick
kan niet aanwezig zijn op de P&R
Wommelgem. Zou er iemand kunnen
langsrijden om eventuele carpoolers
op te pikken?
Afstand Wommelgem-Lage Mierde ±
65km.
Aanvangsuur: 11u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: PatrickD - 0494 34 26 92 p.de.decker@skynet.be.

ZA 02/02 Theater 'Husbands &
Wives' Antwerpen
‘Husbands and Wives’ is een wrange
relatiekomedie over (het failliet van) de
liefde waarin, Woody Allen de
dagelijkse banaliteit naar een
Shakespeareiaans niveau tilt.
Jack en Sally gaan scheiden. Het is een

gedeelde beslissing, maar hun vrienden
Gabe en Judy zijn geschokt. Door dit
onverwachte nieuws stellen ze hun
eigen huwelijk in vraag. Er breekt een
gevecht tussen vrijheidsdrang en de
behoefte aan geborgenheid los. Wat
rest nog van hun gedeeld engagement?
Van de romantiek? Wat met het gevoel
van eenzaamheid in een relatie?
Vragen die een keten van
gebeurtenissen in gang zetten die het
leven van het viertal grondig overhoop
haalt.
Auteur: Woody Allen
Genre: relatiekomedie
Vanavond is het première!
Inbegrepen: inkom, een drankje tijdens
de pauze, een receptie na de
voorstelling, gratis vestiaire en
programma-boekje.
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: aan de kassa van het
Noordteater, Sint Nicolaasplaats 3-6,
Antwerpen
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 17 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit.
Info: LeoG - 0472 38 25 48.
Max. personen: 11
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 02/02 Oevers Party Time in
Hangar 27, Edegem OOK NIETLEDEN!
Voor onze Oeverparty wijken we deze
keer uit naar de grondig gerenoveerde
Hangar 27 in Edegem waar we vroeger
ook al Oeverparty's organiseerden.
Oevers Party Time staat garant voor
een avond ongedwongen dansen en
feesten op de grootste hits van vroeger
en nu, geheel in zijn eigen stijl aan
elkaar gemixt door DJ Vince.
Sfeervolle verlichting, dranken aan
democratische prijzen, leuke mensen
en de gevarieerde muziekmix zorgen
telkens weer voor een geweldige
ambiance.
Mis dit niet en beleef het zelf!
Toegang vanaf 25 jaar.
Leden Oever € 6 – Niet-leden € 11
(toilet inbegrepen!)
Onder de aanwezige leden en nietleden verloten wij bij de inkom 20
vrijkaarten voor één van de volgende
fuiven. Alle party's van Oever
zijn ROOKVRIJ!
Deuren: 21u
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Einde : 3u30
Kom voor 22 uur en geniet van een
gratis glaasje cava.
PS: vergeet je blauwe Oeverjetons
niet! In Hangar 27 zijn ze geldig!
Afspraakplaats: Hangar 27, Parklaan
161, Fort 5, 2650 Edegem.
Aanvangsuur: vanaf 21u
Info: Pieter - 0478 54 54 54 pieter@oever.be.
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