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ZA 23/11 Natuur-en
landschapswandeling
Herentals/Olen/Lichtaart
(18km)
Mooie natuur-en landschapswandeling
Herentals/Olen. Kempense Heuvelrug
serveert 315 kilometer wandelplezier.
De hoofdkenmerken van deze streek
zijn de Kleine Nete, kronkelend door het
vlakke landschap, de talrijke kleine
waterlopen omgeven door
landbouwgebieden, de altijd groene
dennenbossen, de zandduinen en
natuurlijk de Kempische Heuvelrug. Het
Olens Broek maakte als natuurgebied
langs de Kleine Nete tussen de
gemeente Olen en de stad Herentals
een mooie comeback. Het was bijna
volledig verwoest door een
landbouwontginning en verdroging maar
staat vandaag opnieuw in volle bloei.
Het Olens Broek bestaat uit
verschillende deelgebieden die samen
één groen/blauw lint vormen langs de
Kleine Nete en ongeveer 185 hectare
groot. Samen zijn ze een gevarieerd
landschap met elzenbroekbossen,
hooilanden, rivierduinen en houtwallen.
Die diversiteit trekt verschillende
planten en dieren aan.
Tussenstops zijn voorzien.
Dit is geen Marchingwandeling!!!!!
Meebrengen: stevige wandelschoenen,
hapje/drankje voor onderweg.
Afspraakuur: 9u30
Afspraakplaats: aan Fruitkraam P&R
Cools om te carpoolen of om 10u10 aan
Tennisclub Ter Heyde Lichtaartseweg
216/1
2200 Herentals. Beatrijs zal langs P&R
fruitkraam Cools rijden om te kijken of
er deelnemers zijn om samen te
carpoolen.
Aanvangsuur: 10u15
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: PatrickD - 0494 34 26 92

ZA 23/11 Fietstocht vanuit
Geel (± 46 km)
Een heerlijke herfstfietstocht vanuit
Geel (Sas 7) richting Kasterlee en
Lichtaart. We fietsen ook geruime tijd
langsheen het kanaal Bocholt
Herentals. Er wordt tenminste één
tussenstop voorzien.
Na de rit hebben we de gelegenheid om
samen nog iets te eten.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Mee te brengen: Een fiets in perfecte

staat, eventueel een fluohesje, een
drankje en snack voor onderweg.
Opmerking: Bij regenweer gaat de
fietstocht niet door en wordt deze
verschoven naar een latere datum. Bij
twijfel neem je contact op met Danny.
Afspraakuur: 12u15
Afspraakplaats: Café Sas 7,
Retieseweg 180 2440 Geel
Aanvangsuur: 12u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZA 23/11 Concert met het
Antwerp Symphony Orchestra
– Dvorak met Elim Antwerpen
Concert met het Antwerp Symphony
Orchestra – Dvorak met Elim
Programma:
Clyme: This Midnight Hour
Rachmaninov: Rapsodie op eenthema
vanPaganini, opus 43
Dvorák : Symfonie nr. 8 in G, opus 88
met Elim Chan - dirigent en Marc-André
Hamelin – piano
Over dit concert:
Reken maar dat je het thema van
Capriccio nr.&#8201;24 van de
getalenteerde violist-componist
Paganini meteen herkent in
Rachmaninovs Rapsodie. Marc-André
Hamelin zorgt voor de nodige virtuositeit
in dit Russische meesterwerk na een
nachtelijke wandeling tijdens This
Midnight Hour van de Britse componiste
Anna Clyne. Eind goed, al goed met
Dvo&#345;áks levenslustige Achtste
symfonie die mijmeringen en dansen
geniaal weet te combineren. Voor
romantici die een spannend
zijsprongetje naar de 21e eeuw niet uit
de weg gaan is dit het perfecte concert.

Op ZA 23/11 opnieuw een bruisende
party in Feestzaal Barazza in Ekeren!
Tussen 21u en 22u maak je 2x meer
kans om een vrijkaart te winnen voor
1 van de volgende Oeverparty's!
Onze DJ Jan V speelt zoals altijd de
pannen van het dak.
Hou je van geweldige muziek, toffe
sfeer, leuke contacten, dranken aan
democratische prijzen ... dan kan je je
hier allicht uitleven.
Inkom : Leden Oever € 5 – Niet-leden
€ 10.
Leden die hun geldige lidkaart niet
kunnen voorleggen, betalen € 10.
Lidkaart klaar houden zodat we
wachttijden aan de inkom vermijden.
Onder de aanwezige leden en nietleden verloten wij 20 vrijkaarten voor
één van de volgende fuiven. Alle
party's van Oever zijn ROOKVRIJ!
Deuren: 21u
Einde : 4u
Afspraakplaats: Feestzalen Barazza,
Slijkweg 5, 2180 Ekeren.
Aanvangsuur: vanaf 21u
Info: Pieter - 0478 54 54 54

Prijs rang 3: € 27,20 rang 2: € 34,85
Afspraakuur: 19u45
Afspraakplaats: Koningin Elisabethzaal
Astridplein 26 2018 Antwerpen
Na de 2de deur rechts.
Aanvangsuur: 20u
Reservatie: bel eerst Raymond, dan €
27,20 overschrijven op rekening BE66
9791 3594 9343 van R.Majersdorf,
2900 Schoten. Vermeld lidnummer,
datum en activiteit.
Info: Raymond Majersdorf - 03 658 73
51 (liefst tussen 18u30 en 19u)
Max. personen: 20
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Barazza, Ekeren OOK NIETLEDEN!

21-02-2020 03:35

