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ZA 02/11 Halloweenwandeling
vanuit Restaurant Oud
Antwerpen Brasschaat (4 km)
KINDVRIENDELIJK! OOK NIETLEDEN!
Op dinsdag 15/10 zag je misschien een
reportage op ATV over poezenmoeder
Odette in Brasschaat die
met CATDET en vrijwilligers zorgt voor
de talrijke zwerfkatten in
Brasschaat. Ten voordele
van CATDET en
het KATTENPOOTJE wordt er jaarlijks
een Halloweenwandeling
georganiseerd!

Afspraakuur: 19u15
Afspraakplaats: aan de
inschrijvingstafel van de
organisatie, Restaurant OUDANTWERPEN Elisalei 55 2930
Brasschaat. Vermeld Oever! Vind je de
groep niet, bel dan even naar Chris
0486 35 75 15, de verantwoordelijke ter
plaatse!
Aanvangsuur: 19u30
Bijdrage: € 10
Info: Nicole - 03 653 46 13 - 0475 59 56
11
of: Chris VS - 0486 35 75 15 - 03 651
91 60
Max. personen: 21

"Beste Halloween deelnemers,
Ook dit jaar nodigen we u uit op de 7de
editie van onze Halloween
avondwandeling op ZATERDAG 2
november 2019.
De opbrengst gaat weer voor 100%
naar de zwerfkatjes in Brasschaat en
poezenmoeders.
De Halloween avondwandeling gaat
door in de bossen van de
Kattekensberg en
wordt georganiseerd door “CATDET”
asiel in Brasschaat en
“KATTENPOOTJE”,
vrijwilligersorganisaties voor
zwerfkatten rond Antwerpen.
Kom weer volop genieten van een
sfeervolle Halloweenavond,
wandelend door een écht
Halloweenbos en achteraf gezellig nagriezelen in de pop-up Halloween
kroeg bij een gezellig vuurtje met een
hapje en een drankje in Halloween
stijl.
Wegens groot succes verleden jaar
vertrekken we op dezelfde locatie als
vorig jaar zodat we al onze trouwe
deelnemers de nodige service kunnen
aanbieden van een stoel en een warme
plek.
Het Restaurant OUD-ANTWERPEN,
Elisalei 55 te Brasschaat biedt iedereen
een 'warme en gezellige plek' waar je
welkom bent.
We reserveerden 20 plaatsen voor
Oever. Ter plaatse aan de inkom,
betaal je € 10 per persoon voor
je deelname, soep met brood, een
jeneverke of een warme chocomelk.
We vertrekken in kleine groepjes met
wat tijd tussen zodat iedereen alles
goed kan beleven.
Meebrengen: een zaklamp, stevige
wandelschoenen en een regenjas bij
regenweer!
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