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ZA 05/01 Mooie natuurrijke
wandeling in het groene
landschap van Bornem (± 21
km)
We maken een mooie wandeling
langsheen vele rustige paadjes en via
Luipegem, Branst en Mariekerke
begeven we ons naar de kade van Sint
Amands. Daar houden we een halte
voor een drankje en/of hapje. We
nemen een andere weg terug maar
kiezen opnieuw voor natuurrijke en
rustige landwegen en wegeltjes. Nadien
kunnen we bij een drankje en/of hapje
nagenieten van deze mooie
wandeltocht in Kafee Mangee
(Kardinaal Cardijnplein, naast de kerk
van Bornem).
Meebrengen: een drankje voor
onderweg, degelijke wandelschoenen
en aangepaste kledij.
Afspraakuur: 10u30
Afspraakplaats: op de parking van het
station van Bornem, Stationsplein 1 (of
parking via Molenveldweg), 2880
Bornem
Aanvangsuur: 10u45
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98 danny.smet6@telenet.be.

ZA 05/01 Nieuwjaarsconcert
Antwerpen
Johann Strauss, Kurt Weill en Cole
Porter laten horen dat ook het lichte
genre ijzersterk kan zijn.
Philippe Herreweghe waagt de
oversteek van het Weense Prater naar
het musicalgekke Broadway. Bariton
Florian Boesch opent het Great
American Songbook en begroet het
nieuwe jaar met onvergetelijke
standards van Cole Porter en co.
Herreweghe vult aan met heerlijke
walsmuziek van de familie Strauss.
Let’s misbehave, unter Donner und
Blitz!

Aanvangsuur: 20u
Reservatie: € 41 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.
Max. personen: 15
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 05/01 Oevers Party Time in
de Ruiterhal, Brasschaat
70/80/90 OOK NIET-LEDEN!
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 Hans
Sfeervolle verlichting, leuke mensen,
dranken aan democratische prijzen 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 – Leden Allegro € 10 –
Niet-leden € 11 (WC inbegrepen!)
Leden die hun geldige lidkaart niet
kunnen voorleggen, betalen € 11.
Lidkaart klaar houden zodat we
wachttijden aan de inkom vermijden.
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
Einde: 4u
Afspraakplaats: Ruiterhal, Azalealaan
6, (voorheen Gemeentepark 10),
Brasschaat.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

Philippe Herreweghe dirigent
Florian Boesch bariton
De tickets kosten normaal € 51.
We hebben uitstekende plaatsen op
het eerste balkon.
Afspraakuur: 19u30
Afspraakplaats: aan de kassa van de
Koningin Elisabethlaan, Astridplein 26
2018 Antwerpen waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
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