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ZA 30/11 Een mooie fietstocht
vanuit Heist-op-den-Berg
richting Westerlo (± 54 km)
We fietsen langsheen landelijke wegen
naar Booischot, Herselt en Westerlo
(tussenstop ter hoogte van de markt).
Via Hulshout rijden we terug naar Heistop-den-Berg. Na de rit kunnen we nog
samen iets gaan eten.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Mee te brengen: Een fiets in perfecte
staat, een fluohesje, een drankje en
een snack voor onderweg.
Belangrijke opmerking: Gelieve
Danny op voorhand te verwittigen van
je deelname.
Afspraakuur: 12u
Afspraakplaats: Cultuurplein 1, 2220
Heist-op-den-Berg (parking nabij het
Cultuurcentrum Zwaneberg)
Aanvangsuur: 12u15
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

Reservatie: € 14 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: 10
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 30/11 Johan Braeckman,
Rick de Leeuw & Jan
Hautekiet met Lou Reed: Rock
& Roll Existentialisme
Brasschaat
Lou Reed was niet bepaald een
mainstream muzikant. Hij was dichter,
zanger, gitarist, fotograaf én - samen
met Andy Warhol - de bezieler van
The Velvet Underground, een band
met een heel grote invloed op de
rockgeschiedenis. Reed liet zich vaak
inspireren door de donkere zelfkant van
het leven in de onderbuik van New
York. Hij schreef over minder voor de
hand liggende thema’s zoals verslaving,
homo- en transseksualiteit, huiselijk
geweld, zelfdoding.
Johan Braeckman belicht het leven en
werk van Lou Reed en ontrafelt zijn
complexe denkwereld. Rick de Leeuw
en Jan Hautekiet zetten de intense
songs naar hun hand.
Een wilde avond vol filosofie,
grootsteedse arrogantie, meeslepende
poëzie en liederlijk wangedrag.
Afspraakuur: 19u45
Afspraakplaats: aan de kassa van
Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1
(voorheen Gemeentepark 8 / tegenover
de Ruiterhal) te 2930 Brasschaat waar
Pieter & Nicole iedereen verwelkomen.
Ruime parkings en vlot bereikbaar met
bus 640.
Aanvangsuur: 20u
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