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ZA 25/01 Fietstocht vanuit
Tielrode richting Melsele en
Beveren (± 55 km)
We kiezen vandaag voor een mooie
landelijke rit, richting Bazel, Kruibeke,
Melsele, Beveren en Vrasene. We
houden 2 tussenstops. Na de rit kunnen
we nog nagenieten bij een drankje en/of
een hapje.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Mee te brengen: Een fiets in perfecte
staat, een drankje en een snack voor
onderweg.
Afspraakuur: 11u40
Afspraakplaats: Café taverne 't Veer,
Sint-Jozefstraat 35, 9140 Tielrode
(Temse)
Aanvangsuur: 12u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

Mark Liebrecht Schouwburg HeiligKruisstraat 16 te 2640 Mortsel waar
Pieter en Nicole iedereen verwelkomen!
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 16,50 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteit
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11
Max. personen: 8
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 25/01 Theater De Roovers
Melancholia - Ivanov is dood!
Leve Ivanov! Mortsel
‘Ivanov’ is een stuk waarin thema’s als
drank, verveling, liefde en
melancholie op een hilarische manier
vorm krijgen. Deze klassieker over
Ivanov, een depressieve Rus die zijn
vroegere glorie terug wilt, is één van de
topwerken van Tsjechov. In de
handen van De Roovers wordt dit een
must voor elke theaterliefhebber.
Ivanov is ten einde raad. De zaken
gaan slecht en zijn vrouw ligt op
sterven. Hij geeft op. Hij laat zijn
doodzieke vrouw achter en brengt zijn
avonden door bij zijn oude vriend
Lebjedev. Diens dochter wordt
stapelverliefd op Ivanov. Dit meisje met
haar ontwapenend enthousiasme zou
Ivanov een uitweg kunnen bieden. Is er
verzet mogelijk tegen het
onontkoombare?
De Roovers maken een eigen versie
geïnspireerd op deze klassieker. Een
vrolijke voorstelling over grote
droefenis en de ratrace van de
hedendaagse samenleving. Het wordt
geen zwaarmoedig stuk, eerder een
uitbundige en vrolijke voorstelling.
Van en met Robby Cleiren, Sara De
Bosschere, Luc Nuyens, Sofie Sente,
Timo Sterckx, Vincent Van Sande, e.a
Na de voorstelling blijven we nog iets
drinken in de foyer!
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: In de taverne van
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