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VR 26/06 Badminton Mortsel
Zin om op vrijdagavond iets sportiefs te
doen en daarna samen gezellig iets te
drinken? Dan is de badminton op
vrijdagavond de Oeveractiviteit die je
niet mag missen!
We hebben 6 velden gehuurd op
vrijdagavond.
Voor € 3, ter plaatse te betalen aan de
verantwoordelijke, kan je enkele
matchjes spelen.
Uren : Van 20u tot 21u30
Afspraakuur : kom een kwartier voor
aanvang
Reservatie : Graag een seintje aan
Franz als je voor het eerst komt.
Doe je sportoutfit op voorhand aan,
behalve je sportschoenen: die breng
je mee!
Indien je niet over een badmintonraket
beschikt, kun je er gratis eentje lenen bij
Franz. Pluimpjes zijn ook beschikbaar!
Na de badminton kun je je ter plaatse
voorlopig niet meer douchen of
omkleden omwille van de
Coronamaatregelen.
Breng altijd je handgel en
mondmasker mee!
Website : www.blauwe-regen.be
BELANGRIJK:
CAFEBEZOEK (praatcafé, Oevercafé)
Er dient dan een zeer nauwkeurig
protocol gevolgd te worden.
De hoofdlijnen:
• Een afstand van 1m50 tussen de
tafels moet gewaarborgd worden.
• Het personeel dat bedient, moet een
mondmasker dragen!
• Maximaal tien personen per
tafel. Voor Oever betekent dit dat er
dan ook geen tafels eigenhandig
mogen bijeen geschoven worden.
• Klanten moeten aan hun eigen tafel
blijven zitten en bediend worden: je
mag niet bestellen aan de toog!
JE MAG DUS NIET AAN DE TOOG
BESTELLEN, OOK NIET AAN DE
TOOG PLAATSNEMEN OF BLIJVEN
RECHTSTAAN!
Probeer steeds buiten plaats te
nemen en ook hier moet je
plaatsnemen aan een tafel en moet je
bediend worden!
• Soms zijn er specifieke aanduidingen
(van het te volgen traject: IN & Uit).
Breng altijd je handgel en
mondmasker mee!
NIEUW: in de Blauwe Regen kun je
niet meer met cash geld betalen,
enkel nog met de kaart!
Afspraakuur: 20u

Afspraakplaats: Sportcentrum TC
Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125,
2640 Mortsel.
Info: Franz B - 0498 18 75 81
VR 26/06 Oevercafé Mortsel
Niets te doen op vrijdagavond? Geen
probleem! Kom gerust even langs in
Sportcentrum TC Blauwe Regen in
Mortsel om, tussen pot en pint, de
avond op een aangename manier door
te brengen met andere Oeverleden!
Alle Oeverleden zijn welkom tussen
20u en 23u om bij te praten met een
drankje. Bij mooi weer zit iedereen
buiten op het gezellige terras!
PS: het interieur van de bistro is
vernieuwd en heel gezellig nu! Je kan er
ook terecht voor een lekker hapje!
GEEN info: Op een Oevercafé wordt
geen info gegeven aan de
nieuwkomers!
Die komen dus best de eerste of de
derde vrijdagavond van de maand.
Aanvang : 20u (einde 23u)
BELANGRIJK:
CAFEBEZOEK (praatcafé, Oevercafé)
Er dient dan een zeer nauwkeurig
protocol gevolgd te worden.
De hoofdlijnen:
• Een afstand van 1m50 tussen de
tafels moet gewaarborgd worden.
• Het personeel dat bedient, moet een
mondmasker dragen!
• Maximaal tien personen per
tafel. Voor Oever betekent dit dat er
dan ook geen tafels eigenhandig
mogen bijeen geschoven worden.
• Klanten moeten aan hun eigen tafel
blijven zitten en bediend worden: je
mag niet bestellen aan de toog!
JE MAG DUS NIET AAN DE TOOG
BESTELLEN, OOK NIET AAN DE
TOOG PLAATSNEMEN OF BLIJVEN
RECHTSTAAN!
Probeer steeds buiten plaats te
nemen en ook hier moet je
plaatsnemen aan een tafel, je mag er
niet blijven rechtstaan en je moet
bediend worden!
• Soms zijn er specifieke aanduidingen
(van het te volgen traject: IN & Uit).
Breng altijd je handgel en
mondmasker mee!
NIEUW: in de Blauwe Regen kun je
niet meer met cash geld betalen,
enkel met je bankkaart!
Afspraakplaats: Sportcentrum TC
Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125,
2640 Mortsel.
Aanvangsuur: 20u
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Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11

VR 26/06 Singlesong avond
Boechout GEANNULEERD!
Kom mee zingen of spelen tijdens een
Singlesong avond in een gezellige
thuissfeer.
Er zijn boeken met allerlei songs, dus:
voor elk wat wils. Je hoeft geen
nachtegaal te zijn!
Meezingen is ook leuk. Gitaristen
ondersteunen onze stembanden met
véél plezier en andere muzikanten zijn
ook welkom!
Er wordt voor een drankje of meer
gezorgd door de gastvrouw of -heer van
dienst. Gelieve ook bij hen te
reserveren met je naam en
telefoonnummer. Je betaalt ter plaatse
€ 5!
En... breng je Oevervrienden zeker
mee!
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: Erik Cole,
Lispersesteenweg 25, 2530 Boechout,
03 454 02 87 of erik.cole@telenet.be
Bijdrage: € 5
Info: Jos Halpern - 0486 32 19 22
of: Eric D - 03 646 32 50
Max. personen: 15

VR 26/06 Kathedraalconcert
Antwerpen GEANNULEERD!
Francis Poulencs Orgelconcerto in
g geeft het recent gerestaureerde
Schyvenorgel van de Onze-LieveVrouwekathedraal een glansrol
tussen strijkers en pauken. Poulenc
balt op twintig minuten tijd zeven
indrukken in evenveel delen samen in
dit overdonderende orgelconcerto.
Kom luisteren hoe huisorganist Peter
Van de Velde het grootste kerkorgel van
België laat grommen, dan weer laat
zingen in onze majestueuze kathedraal.
Joshua Weilerstein: dirigent
Peter Van de Velde: orgel
Bach Ricercare (uit: Das musikalische
Opfer, BWV 1079) (arrangement door
Anton Webern)
Jongen Hymne, opus 78
Wagner Siegfried-Idyll
Poulenc Orgelconcerto in g
De tickets kosten normaal € 37
Het zijn ongenummerde plaatsen,
vandaar het vroege afspraakuur. Kom
je later, heb je minder goede plaatsen.
Afspraakuur: 19u
Afspraakplaats: aan de kassa van de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal,
Groenplaats 21 2000 Antwerpen waar
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Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 20u
Reservatie: € 27,20 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: 15
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

Pagina 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

12-08-2020 11:03

