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ZA 26/10 Fietsen vanuit
Ekeren richting Hoogerheide
en Kalmthout (± 60 km)
We kiezen voor een schitterende
fietstocht in de Antwerpse
Noorderkempen maar een (kwart) deel
van de rit heeft plaats in de
zuidwesthoek van de provincie NoordBrabant in Nederland. Vanuit Ekeren
fietsen we via Stabroek en Zandvliet
richting Hoogerheide en Huijbergen
waar we voor de eerste maal een stop
houden. Nadien zetten we onze weg
voort richting Kalmthout en rijden we
dwars door de Kalmthoutse heide. De
route richting Brasschaat is heel mooi.
Ter hoogte van café Perron Noord
houden we nog een tweede tussenstop.
Na aankomst, in Hof de Bist hebben we
ook de gelegenheid om samen iets te
eten.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Meebrengen: Een fiets in perfecte
staat, een binnenbandje mee hebben
AUB, een drankje en/of een snack voor
onderweg.
Belangrijke opmerking:
Indien je na de fietstocht mee gaat eten,
gelieve Danny ten laatste
vrijdagavond om 21u via SMS te
verwittigen !
Afspraakuur: 12u25
Afspraakplaats: Brasserie Hof de Bist,
Veltwijcklaan 254, 2180 Ekeren
(voldoende parking)
Aanvangsuur: 12u45
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZA 26/10 Concert met het
Antwerp Symphony Orchestra
– Seong-Jin Cho betovert met
Mozart Antwerpen
Concert met het Antwerp Symphony
Orchestra – Seong-Jin Cho betovert
met Mozart
Programma:
Hindemith: Symphonische
Metamorphosen über Themen von Carl
Maria von Weber
Mozart: Pianoconcerto nr. 20 in d,
KV466
Sibelius nr.5 inEs,opus 82
Osmo Vänskä – dirigent
Seong-Jin Cho – piano
Over dit concert:

Seong-Jin Cho kaapte in 2015 de
eerste prijs weg op het prestigieuze
Chopin Concours voor piano in
Warschau en maakt sindsdien
wereldwijd bijzonder veel indruk.
Zijn Deutsche Grammophonopname
van Mozarts heerlijke Twintigste
pianoconcerto werd op lovende
kritieken onthaald, nu kan je de liveversie meemaken in de beste
akoestische omstandigheden. Nog op
het programma: muziek van Hindemith
en Sibelius die jou van bij de eerste
noot beetgrijpt. In zijn spitsvondige
Symphonische Metamorphosen geeft
Hindemith muziek van Weber een jazzy
makeover en met zijn Vijfde symfonie
leverde Sibelius een van de mooiste
werken uit de orkestliteratuur af.
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

ZA 26/10 Noordteater 'Bloed,
Zweet & Tranen ' Antwerpen
Oud-wielrenner Marcel de Sutter stoomt
zijn zoon Frank klaar voor het in
aantocht zijnde kampioenschap van
België voor amateurs. Een titel die
hemzelf, naar eigen zeggen, dertig jaar
geleden werd ontstolen. Een titel die
hem deze keer, daar is hij rotsvast van
overtuigd, niet meer zal ontsnappen.
Alle middelen hiervoor zijn goed en
Frank wordt dan ook dag in dag uit door
zijn vader op een haast onmenselijke
manier afgepeigerd. Sociale contacten,
en dan vooral met vrouwen, moeten
hierbij zoveel mogelijk vermeden
worden want, aldus Marcel: “Koers dat
is iets voor echte mannen!” Als zoon
Frank dan toch uiteindelijk, vlak voor het
bewuste kampioenschap, met zijn grote
liefde voor de pinnen komt en dit dan
ook nog iemand van het mannelijk
geslacht blijkt te zijn, slaan ten huize de
Sutter alle stoppen door!
Auteur: Jack Staal
Genre: Tragikomedie
Vanavond is het première!
Inbegrepen: inkom, een drankje tijdens
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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: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 26/10 Oevers Party Time in
Barazza, Ekeren OOK NIETLEDEN!
Na een grondige verfraaiing van
Dansschool Konings keren we terug.
Feestzaal Barazza is een aangename
zaal geworden met een grote parking.
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
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