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ZA 01/02 Oevers Party Time in
Hof ter Delft, Ekeren OOK
NIET-LEDEN!
Zoals jullie waarschijnlijk vernomen
hebben, wordt de Ruiterhal tijdelijk
gesloten ingevolge
stabiliteitsproblemen.
We keken onmiddellijk uit naar een
andere zaal in Brasschaat of in de
nabije omgeving en vonden een mooie,
grote zaal met grote parking op de
grens Brasschaat Ekeren: Hof ter
Delft!
Je neemt dezelfde afrit als voor de
Ruiterhal maar je rijdt nu richting
Kapellen en je bent er zeer snel!
De blauwe Oeverjetons zijn hier geldig.
We geven een gratis drankbonnetje
aan alle feestvierders die uiterlijk om
22u aanwezig zijn, uitgezonderd aan
diegenen die met een vrijkaart naar de
party komen!
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 – Niet-leden € 11 (WC
inbegrepen!)
Alle party's van Oever zijn ROOKVRIJ!

hiervoor moeten reserveren, zal bij het
begin van de wandeling uw eventuele
deelname geregistreerd worden.
Hou tevens rekening met uw keuze bij
carpooling!
Meebrengen: Eten en drank voor
picknick onderweg. Stevige
wandelschoenen, aangepaste kledij en
eventueel iets om op te zitten kan
handig zijn.
Afspraakuur: vanaf 10u
Afspraakplaats: P+R Kontich of om
10u30 aan de kerk van Steenhuffel,
Steenhuffeldorp, 1840 Steenhuffel
Aanvangsuur: 10u45
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: Marc D - 0489 74 57 63 (enkel
Oever)

Deuren: 21u
Einde: 4u
Afspraakplaats: Hof ter Delft, Laar 42
te 2180 Ekeren
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11

ZA 01/02
Landschapswandeling rond
Steenhuffel (22km)
We starten onze wandeling aan de
Palm Brouwerij. Langs de Grote
Molenbeek gaat het, via de
Leirekensroute, richting tussenstop
Leireken (een voormalig treinstation met
een opmerkelijke eersteklas treinwagon
uit 1935). Na de picknick gaat het
verder door de Brabantse kouters naar
ons einddoel: Steenhuffel.
Tussenstop is gepland met mogelijkheid
tot snack.
Na de wandeling plannen we een
etentje in het Brouwershuis. Daar we
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