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DO 26/03 Theater 'Tussen
zussen' van Paljas Producties
Mortsel UITGESTELD! OOK
NIET-LEDEN!
Het volgende mailtje kregen we
binnen:
'Beste V.Z.W. Oever,
De voorstelling van 26/03/2020
“Tussen Zussen" wordt uit voorzorg
uitgesteld om het corona virus onder
controle te houden.
Sinds de uitbraak van het coronavirus
(Covid-19) wordt de situatie in de
landen die besmettingen rapporteren,
nauwlettend in het oog gehouden. Dit
weekend kondigde de FOD
Volksgezondheid fase 2 aan, dat wil
zeggen dat de focus nu ligt op het onder
controle houden en indammen van het
aantal besmettingen. Als organisatie
willen we voldoende voorbereid zijn om
de kans op besmetting zoveel mogelijk
te voorkomen en de continuïteit van het
lokaal bestuur maximaal te verzekeren.
Dat wil zeggen dat we preventieve
maatregelen nemen om de verspreiding
van het virus te vertragen. Zo zullen de
geplande voorstellingen niet
doorgaan tot en met 3 april en enkele
stedelijke gebouwen sluiten de deuren.
We proberen snel een nieuwe datum
te prikken om de voorstelling alsnog te
laten doorgaan. De huidige tickets
blijven geldig voor de nieuwe datum.'
Isabel bezoekt haar zus Linda. De
zussen zijn totaal verschillend. Linda is
moeder van drie kinderen en gelukkig
getrouwd met een tandarts. Isabel is
een talentvolle kunstenares met een
voorkeur voor foute mannen. Het duurt
niet lang of de strijdbijl wordt liefdevol
opgegraven en ze hervallen in hun
kinderachtige typische zussengekibbel
waar verleden en heden cruciaal blijken
te zijn. Blijven ze steken in het verleden
of zijn ze in staat hun leven een andere
wending te geven? Blijkt dan ook nog
dat Isabel met een bepaalde missie
naar haar zus is gekomen…
Een indringende voorstelling over de
moeizame relatie tussen twee
zussen. Humoristisch, herkenbaar en
ontroerend.
Van Myranda Jongeling (gebaseerd op
een roman van Tessa de Loo) Met Marleen Merckx en Anne-Mieke
Ruyten
Na de voorstelling blijven we nog iets
drinken in de foyer!
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: In de taverne van

Mark Liebrecht Schouwburg HeiligKruisstraat 16 te 2640 Mortsel waar
Pieter en Nicole iedereen verwelkomen!
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 14,50 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsmnummer.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.
Max. personen: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
VR 27/03 Badminton Mortsel
GEANNULEERD
Oever vzw wil zijn verantwoordelijkheid
opnemen om de verspreiding van het
Coronavirus in te perken en annuleert
voorlopig de Badminton in Mortsel.
Bedankt voor jullie begrip!
Info: Franz B - 0498 18 75 81.
VR 27/03 Oevercafé Mortsel
GEANNULEERD!
Oever vzw wil zijn verantwoordelijkheid
opnemen om de verspreiding van het
Coronavirus in te perken en annuleert
voorlopig de Oevercafés in Mortsel.
Bedankt voor jullie begrip!
Info: Nicole - 03 653 46 13 - 0475 59 56
11 - nicole@oever.be.

VR 27/03 Singlesong avond
Antwerpen GEANNULEERD
Oever vzw wil zijn verantwoordelijkheid
opnemen om de verspreiding van het
Coronavirus in te perken en annuleert
alvast deze Singlesong avond bij Jos.
Bedankt voor jullie begrip!
Afspraakplaats: Jos Halpern,
Viséstraat 147 in Antwerpen 0486 32 19
22 halpern@telenet.be
Info: Jos Halpern - 0486 32 19 22 josh@oever.be.
of: Eric D - 03 646 32 50 ericd@oever.be.

ZA 28/03 Noordteater 'Haar
Boeleke heeft mijn Smoeleke '
Antwerpen GEANNULEERD
*** VOLZET
Op de site van het Noordteater wordt
vermeld dat 'Haar boeleke heeft mij
Smoeleke uitgesteld wordt naar de
periode van 25/04/2020 t/m
24/05/2020.
Het Noordteater stuurt nog een mail
naar Oever met de juiste data.
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Erik is een vlotte kerel, een versierder
van het betere type. Een succesvol
sportjournalist. Hij fladdert door het
leven, charmerend, en het vrouwelijke
geslacht valt voor zijn verleidelijke
blikken. Dave, daarentegen, heeft het
moeilijker met al die dingen. Hij is een
beetje een droogstoppel, ernstig en
soms zelfs wat neurotisch. Hij erkent de
superioriteit van Erik en kijkt naar hem
op. Zijn grote droom is een hele reeks
“boelekens” maken. Maar daarvoor
moet je eerst aan een vrouw zien te
geraken.
Of niet? En is “boelekens maken” nog
wel zo simpel als vroeger?
Duiken er nu méér problemen op?
Auteurs: Ruud De Ridder & Nicole
Laurent
Genre: Komedie
Vanavond is het première!
Inbegrepen: inkom, een drankje tijdens
de pauze, een receptie na de
voorstelling, gratis vestiaire en
programma-boekje.
De tickets kosten normaal € 21.
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: aan de kassa van het
Noordteater, Sint Nicolaasplaats 3-6,
Antwerpen
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 18 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit
Info: LeoG - 0472 38 25 48.
Max. personen: 13
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 28/03 Robrecht vanden
Thoren De hoogste berg
Berchem GEANNULEERD ***
VOLZET
Robrecht vanden Thoren De hoogste
berg Berchem UITGESTELD wordt
uitgesteld.
We kregen van CC Berchem de
volgende mail:
'Beste bezoeker
U kocht 1 of meerdere tickets voor de
voorstelling De hoogste berg van
Robrecht vanden Thoren op zaterdag
28 maart in ccBe.
Helaas moeten we deze voorstelling
annuleren door de maatregelen die
getroffen worden voor het coronavirus
COVID-19.
In deze periode moeten we er alles aan
doen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 tegen te gaan en
risicogroepen te beschermen. ccBe
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neemt hierin haar verantwoordelijk en
wil het publiek niet nodeloos in gevaar
brengen. Daarom worden alle
voorstellingen en concerten al zeker
tot 4 april geannuleerd. Dit geldt ook
voor alle activiteiten ingericht door
derden, randactiviteiten en andere
evenementen.
Wij brengen u in de loop van volgende
week verder op de hoogte
met eventuele verschuiving en/of
terugbetaling van uw tickets.
Wij danken u voor uw begrip en
solidariteit.
Hartelijke groet'

Robrecht vanden Thoren heeft een
probleem. Een maand geleden gaf hij
een feest. Een goede vriend en vriendin
van hem werden er verliefd op mekaar.
Uit dankbaarheid willen ze graag dat hij
getuige wordt op hun trouwfeest. En
natuurlijk willen ze ook dat hij speecht,
Robrecht is een begenadigd spreker.
Robrecht weet wat van hem en zijn
toespraak verwacht wordt. Romantiek,
gevoeligheid, waarachtigheid.
Maar na een akelige ervaring in de
liefde heeft hij voor zichzelf de dure eed
gezworen dat hij voortaan alleen nog
maar eerlijk en recht uit zijn hart mag
spreken.
En hij twijfelt. Aan de twee geliefden en
hun motieven. Hij kent ze langer dan
vandaag. Zijn ze oprecht, is het een
roes, of is er meer aan de hand?
En hij twijfelt aan de liefde zelf. Wordt er
van het hele fenomeen niet veel te veel
verwacht?
En dan twijfelt hij ook nog aan zichzelf.
Is zijn eigen eerlijkheid wel te
vertrouwen, of hebben zijn woede en
verdriet die gekaapt?
Morgen is het zover. Vanavond wil hij,
in uw bijzijn, oefenen wat hij tijdens de
bruiloft gaat zeggen. Maar voorlopig
staat er alleen nog maar op papier dat
ze vooral níet moeten trouwen.
Maar ja. Dat is ook wat.
Deze voorstelling wordt gesteund en
gecoacht door Wouter Deprez
Robrecht Vanden Thoren is een
Belgische acteur die studeerde in
Eindhoven aan de academie voor
drama. In het theater kennen we hem
voornamelijk van Compagnie Cecilia
(regie Arne Sierens) en Het KIP. Hij
debuteerde op het grote doek in
Nederland met de film Masterclass van
Hans Teeuwen. Terug in
Belgie speelde hij mee in tal van films
en series. De laatste zomer, Offline,
code 37, Flikken, Quiz me Quick,

Terug naar Morgen, Tegen de sterren
op, Verborgen Verlangen, en de
Emmy winnende “Wat als”, ….
De meeste mensen kennen hem echter
van de één reeks "Tom&Harry" en van
zijn vertolking in de veel bekroonde film
"Hasta la vista" waarvoor hij op het
internationaal filmfestival van Cinoche
(Quebec) de prijs van beste acteur in de
wacht sleepte.
In 2019 kwamen er twee films uit waarin
hij te zien is, namelijk The Best Of
Dorien B en de eerste Vlaamse
actieduikbootfilm TORPEDO.
In de pers:
De Gentenaar 15/10 - Robrecht
Vanden Thoren maakt zijn eerste solotheatervoorstelling
"Ik heb nog nooit iets gemaakt zonder
humor erin"
De Standaard (12/10) - 'Een jaar lang
heb ik elke dag gehuild'
Met 'De hoogste berg' waagt Robrecht
Vanden Thoren een sprong in het
diepe. Het is zijn eerste cabaretsolo,
over een persoonlijk thema dan nog:
zijn scheiding. 'Die breuk kwam als een
donderslag bij heldere hemel, waar ik
totaal geen antwoord op had'
Knack (09/10) - Ik moest gered worden
"Ja, het wordt grappig. En ontroerend.
De hoogste berg is theater én cabaret."
Knack (26/11)
Robrecht Vanden Thoren overtuigt als
pril cabaretier in 'De hoogste berg'3***
PS: CC Berchem is helemaal
uitverkocht!
Afspraakuur: 19u40
Afspraakplaats: aan de kassa van CC
Berchem, Driekoningenstraat 126 te
2600 Berchem.
Aanvangsuur: 20u
Reservatie: € 14 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: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
DI 31/03 Pétanque Wommelgem
GEANNULEERD
Oever vzw wil zijn verantwoordelijkheid
opnemen om de verspreiding van het
Coronavirus in te perken en annuleert
voorlopig de Petanque.
Bedankt voor jullie begrip!
Info: Herman R - 0476 23 94 14.
DI 31/03 Badminton Kessel
GEANNULEERD
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Franz werd officieel op de hoogte
gesteld dat de badminton in Kessel
voorlopig niet meer kan doorgaan.
Oever vzw wil zijn verantwoordelijkheid
opnemen om de verspreiding van het
Coronavirus in te perken en staat
volledig achter de beslissing van hogere
instantie.
Bedankt voor jullie begrip!
Info: Franz B - 0498 18 75 81.

DI 31/03 De Kolonie MT 'De
Woordenaar' Bruno Vanden
Broecke Brasschaat VERZET
NAAR 17/09
De voorstelling van De Kolonie MT
'De Woordenaar' Bruno Vanden
Broecke in CC Brasschaat op
31/03/20 is geannuleerd.
We kregen van CC Brasschaat de
volgende mail:
'Beste cultuurliefhebber,
Wegens de maatregelen die zowel op
lokaal als nationaal niveau genomen
zijn i.v.m. het corona-virus, zijn
wij genoodzaakt de voorstelling ‘De
Woordenaar’ van Muziektheater De
Kolonie te annuleren.
We bekijken de komende week of deze
voorstelling kan verplaatst worden in de
loop van het huidige of komende
seizoen, of we ze definitief moeten
afgelasten.
We contacteren jullie opnieuw wanneer
we hier uitsluitsel over hebben.
Als de voorstelling verplaatst wordt,
blijven uw tickets geldig voor de nieuwe
datum. Indien de nieuwe datum niet
past, krijgt u een waardenbon voor
hetzelfde bedrag, te besteden voor
voorstellingen in 2020.
Wordt de voorstelling definitief afgelast,
krijgt u een waardenbon voor hetzelfde
bedrag, te besteden voor voorstellingen
in 2020.'
DE WOORDENAAR
Een man komt op. Als de zon. Hij is al
opgewarmd. Hij straalt.
Hij lacht naar de mensen. Hij lacht naar
de instrumenten om zich heen.
Hij aait een orgeltje. Hij schraapt zijn
keel.
"Mensenlief! Goeienavond!
Deze avond is een mooie avond.
Bijzonder en wonderlijk.
Want vanavond breng ik u thuis!
Wat de wetten niet kunnen regelen,
regelen we hier.
Wat te alledaags is voor mij en voor u,
doorbreken we nu.
Met, hoe anders, een verhaal over
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liefde en verlies. Over de mens dus.
Dat volgevochten wezen, dat
leeggeliefde dier.
Dat zoekertje in de gazet van het
bestaan.
Morgen draaien we er de
patattenschillen in. Ik begin."
De man doet zijn mond open. Er komt
muziek uit.
De Woordenaar wordt een explosief
theaterconcert waarin Bruno Vanden
Broecke een man is met een missie.
Een lichtend voorbeeld om te volgen.
Wat hij te bieden heeft, is niets minder
dan een handleiding voor ons leven.
Omsingeld door 4 topmuzikanten en
een 30-tal instrumenten duikt hij onder
in het leven van alledag, in uw leven,
zoals het is of zoals u dacht dat het
was.
De Woordenaar wordt een daverende
combinatie tussen swingende woorden
en sprekende muziek. Bo Spaenc zet
het muzikale hekkenwerk uit met ruimte
voor improvisatie.
Elke voorstelling is De Woordenaar een
nieuw, uniek muziektheaterfeest.
Tekst, Spel & Concept: Bruno Vanden
Broecke
Compositie & Concept: Bo Spaenc
Livemuziek: Bo Spaenc, Pol
Vanfleteren, Johan Vandendriessche &
Dante Verspaendonck of Amber Meert
CC Brasschaat zelf, heeft voor deze
voorstelling geen enkel ticket meer!
Afspraakuur: 19u45
Afspraakplaats: aan de kassa van
Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1
(voorheen Gemeentepark 8 / tegenover
de Ruiterhal) te 2930 Brasschaat waar
Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.
Ruime parkings en vlot bereikbaar met
bus 640.
Aanvangsuur: 20u
Reservatie: € 12 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: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

WO 01/04 De Broers Geboers Compagnie Cecilia/ Arne
Sierens Kapellen
GEANNULEERD
Van CC Kapellen kregen we de
volgende mail:
'Beste cultuurliefhebber

De gemeente Kapellen neemt extra
maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus in België in te dijken.
Daarom worden alle voorstellingen tot
en met 3 april geannuleerd, in LUX en
in ’t Kerkske.
Jij kocht tickets voor:
1 april Compagnie Cecilia/Arne
Sierens – De Broers Geboers
We houden je op de hoogte of de
voorstelling verplaatst wordt naar een
andere datum.'

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: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

Marnix Geboers komt uit het prison. En
‘t ziet er niet goed uit: zijn vrouw is nu
met een andere vent, moeder ligt in ‘t
ziekenhuis en zijn jongste broer Ivan,
verkleed als vrouw, voelt zich niet goed
in zijn vel. Wanneer vader Noël na jaren
dan ook nog eens totaal onverwachts
opduikt en de Rus Andreï, de nieuwe
vriend van hun ma, zijn intrek neemt in
de overbevolkte woonst, slaan bij onze
Marnix de stoppen door: ‘t is al
‘doodkloppen’ wat de klok slaat.
Gelukkig is er nog de moedige mémé
die de boel recht probeert te houden.
Theatermaker Arne Sierens
sprokkelde in volkswijken ware
getuigenissen bijeen en schreef met De
broers Geboers een straffe serie
‘aantekeningen uit het ondergrondse’.
Hij schetst een raak portret van een
marginaal gezin dat door deze
moderne maatschappij zonder
ophouden in de zak wordt gezet: ’t
zou om te lachen zijn, moest ‘t niet om
te schreien en zo vreselijk waar zijn.
Haast twintig jaar na de eerste
opvoering blijft De broers Geboers
razend actueel. Het stuk legt de vinger
op de vicieuze cirkel waarin mensen
aan de rand zo vaak belanden. Vlaams
theater pur sang: rauw en heftig, maar
ook schrijnend. Hilarisch, maar ook
aandoenlijk, pijnlijk maar ook
hartverwarmend. Een oh zo menselijk
stuk grotesk toneel. Tijd voor een
herneming met een geweldige cast.
“De broers Geboers blijkt zo een
degelijk huiskamerdrama dat het ene
moment ontroert en het andere moment
een haast epische adem blaast” – De
Morgen
“Sierens zet iets neer dat nog niet
gezien is: theater dat op het eerste
niveau grappig lijkt en is, maar dat
vervolgens dwars door je ziel snijdt en
je nog dagen lang achtervolgt” – De Tijd
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: in de foyer van CC
Kapellen Marktplein 1 te 2950 Kapellen
Aanvangsuur: 20u30
Reservatie: € 16 overschrijven op

We kregen de volgende mail van CC
Lier:
Wij volgen de maatregelen van de
Federale regering en annuleren alle
voorstellingen en activiteiten tot en
met 3 april.
De komende weken bekijken we in
overleg met de artiesten of
we voorstellingen kunnen
verplaatsen naar een latere datum.
Van zodra we uitsluitsel hebben,
verwittigen wij alle ticketkopers. Zij
krijgen de mogelijkheid om de tickets te
laten terugbetalen of te behouden voor
een eventuele nieuwe datum.
We doen ons uiterste best om dit zo
snel mogelijk te doen, maar vragen wel
om begrip en geduld. Het heeft dus
geen zin om ons nu te bellen, mailen of
langs te komen.
WILLIAM BOEVA - B30VA - do 02 apr
2020 | 20u15 wordt dus geannuleerd!
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DO 02/04 Comedy: William
Boeva 'B30VA' Lier
GEANNULEERD

Na de successen van eerdere
voorstellingen ‘Megalomaan’ en ‘Reset’
komt William Boeva met een volledig
nieuwe show!
William Boeva is 30 geworden. Dertig.
Toen we hem vroegen wat hij daarvan
vond, riep hij: “Ik ben nog altijd jong!”
Daarna bekogelde hij ons met flippo’s
en Pokémonkaarten.
En daar wringt dus het schoentje: 30
jaar. Nog niet oud, maar ook niet echt
jong meer. Er wordt namelijk zoveel
verwacht van iemand die 30 is. Heb je
al een huis? Ga je trouwen? Heb je
kinderen? Heb je een extra oplader voor
je smartphone?
Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste
wel nog gewoon mocht? Waarom mag
je plots niet meer last-minute afspreken
met vrienden en in het midden van de
nacht take-away bestellen? Waarom is
Nintendo-merchandise verzamelen
opeens voor kinderen? “En ja, ik weet
ook wel dat die lege pizzadozen
buitengezet moeten worden, maar ik
heb er een fort mee gebouwd en dat is
ook waardevol!”
Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich
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aan en moet alles nog beginnen?
William voelt aan alles dat hij nu zijn
leven echt in handen moet nemen, want
het is nog niet te laat! Denkt hij.
Het is tijd om afscheid te nemen van de
oude William…
De recensies over zijn laatste show zijn
lovend!
Na de voorstelling drinken we nog iets
samen in de Foyer of de Taverne
want in je ticket is een drankje
inbegrepen!
Afspraakuur: 19u45
Afspraakplaats: In de foyer van het
Liers Cultuurcentrum CC De Mol,
Aarschotsesteenweg 3 te 2500 Lier
waar Pieter en Nicole iedereen
verwelkomen
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 19 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: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
VR 03/04 Badminton Mortsel
GEANNULEERD
Zie VR 27/03/20
VR 03/04 Praatcafé Mortsel
GEANNULEERD
Oever vzw wil zijn verantwoordelijkheid
opnemen om de verspreiding van het
Coronavirus in te perken en annuleert
voorlopig het Praatcafé in Mortsel. Info
over de Oeverwerking kan telefonisch of
per mail verkregen worden via Pieter
0478 54 54 54 / pieter@oever.be of
Nicole 0475 59 56 11 / nicole@oever.be
Bedankt voor jullie begrip!
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be.

VR 03/04 De Mattheuspassie
met Richard Egarr Antwerpen
GEANNULEERD
Van Antwerp Symphony Orchestra
kregen we de volgende mail:
'Beste muziekliefhebber,
Het Antwerp Symphony Orchestra zet
de veiligheid en de gezondheid van zijn
publiek op de eerste plaats en volgt de
richtlijnen van de overheid en
expertenadviezen nauwgezet op. Uit
solidariteit en burgerzin worden al onze
concerten en activiteiten geschrapt
vanaf vandaag (12 maart) tot en met
maandag 13 april. Dit heeft een grote

impact op onze werking; voor een vlotte
afhandeling werken we met een online
formulier waarmee je een tegoedbon
kan aanvragen of kan aangeven dat je
geen tegemoetkoming wenst vanuit
begrip voor deze uitzonderlijke situatie.'

Het is niet voor niets dat de aria
Erbarme dich steevast in de top 3 prijkt
van elke klassieke hitlijst. Al zou het
juister zijn, mocht de
hele Mattheuspassie van Bach
vermeld worden. Het passieverhaal
werd nooit ontroerender verklankt dan
door deze grootmeester – volgens
sommigen de enige echte – uit de
muziekgeschiedenis. Onder leiding van
barokspecialist Richard Egarr
brengt het Antwerp Symphony
Orchestra het aangrijpende verhaal
van verraad, kruisiging en dood, waarin
het aardse en het sublieme op
onvergetelijk ontroerende wijze
samenkomen.
Richard Egarr dirigent
Choeur de Chambre de Namur koor
Kinderkoor Opera Ballet Vlaanderen
kinderkoor
Nicholas Mulroy tenor (Evangelist)
Neal Davies bariton (Christus)
Lucie Chartin sopraan
Rosanne van Sandwijk mezzosopraan
Andrew Tortise tenor
Andrew Foster-Williams basbariton
Bach Mattheuspassie, BWV 244
Er is een inleiding bij het concert om
18u15. Indien je niet naar de inleiding
komt, laat het ons dan weten. Dan
leggen we jouw ticket aan de kassa!
De tickets kosten normaal € 42,50.
We hebben uitstekende plaatsen rang
2 op het tweede balkon.
Afspraakuur: 18u
Afspraakplaats: aan de kassa van de
Koningin Elisabethlaan, Astridplein 26
te 2018 Antwerpen waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 19u
Reservatie: € 32,80 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

DI 07/04 Badminton Kessel
Voor € 2,50 kan je elke dinsdagavond
anderhalf uur spelen.Er zijn 4 velden
beschikbaar.
Afspraakplaats: Sportzaal De Putting,
Puttingbaan 8a, te Kessel.
Uren: Van 21u tot 22u30
Afspraakuur: een kwartier voor
aanvang.
Info: Franz 0498 18 75 81
Reservatie: Reservatie is niet nodig.

DI 07/04 Pétanque Wommelgem
Als het weer het toelaat, spelen we
buiten, zoniet gebruiken we de
binnenbanen.
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Afspraakplaats: aan PC De Evers,
gelegen in Fort II.
Vanaf:: 19u
Reservatie: Reservatie is niet nodig.
Info: Herman 0476 23 94 14
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