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ZA 31/08 Oevers Party Time in
de Ruiterhal, Brasschaat OOK
NIET-LEDEN!
Eindelijk is het zover! Na 2 maanden
zijn we terug met een spetterende,
onvergetelijke, bruisende Oeverfuif tot
in de late uurtjes!
We geven een gratis cava (of ander
drankje) aan alle feestvierders
die uiterlijk om 22u aanwezig zijn en
we verloten aan de inkom 2 maal
zoveel vrijkaarten voor 1 van de
daaropvolgende fuiven!
Oevers Party Time staat garant voor
een avond ongedwongen dansen en
feesten op de grootste hits van vroeger
en nu, geheel in zijn eigen stijl aan
elkaar gemixt door DJ Bjorn
Sfeervolle verlichting, leuke mensen,
dranken aan democratische prijzen en
de gevarieerde muziekmix zorgen
telkens weer voor een geweldige
ambiance.
Mis dit niet en beleef het zelf!
Toegang vanaf 25 jaar.
Leden Oever € 6 – Niet-leden € 11 (WC
inbegrepen!)
Leden die hun geldige lidkaart niet
kunnen voorleggen, betalen € 11.
Onder de aanwezige leden en nietleden verloten wij bij de
inkom vrijkaarten voor één van de
volgende fuiven. Alle party's van
Oever zijn ROOKVRIJ!
Deuren: 21u
Einde: 4u
Afspraakplaats: Ruiterhal, Azalealaan
6, (voorheen Gemeentepark 10),
Brasschaat.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11

onverharde wegen. Zorg ervoor dat je
fiets in perfecte staat is !
2. Gelieve Danny ten laatste
zaterdagochtend om 8u30 te
verwittigen van je deelname.
3. Bij regenweer gaat deze
fietstocht niet door en zal deze worden
verplaatst naar een latere datum. Maar
een klein (lokaal) buitje kunnen we wel
nog trotseren. Bij twijfel neem je contact
op met Danny.
Afspraakuur: 11u50
Afspraakplaats: Ter hoogte van de
kerk in Vremde, Dorpsplaats 2531
Vremde (Boechout)
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

ZA 31/08 Een mooie fietstocht
vanuit Vremde richting
Herentals (± 68 km)
We fietsen via rustige wegen richting
Ranst en Viersel om zo het Albertkanaal
te bereiken. We volgen het kanaal tot in
Herentals en na halfweg volgt onze
eerste tussenstop. Op onze terugweg
kiezen we opnieuw voor landelijke
wegen en via Herenthout en de boorden
van de Beneden Nete bereiken we
Emblem. Onderweg volgt er nog een
tweede tussenstop.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Meebrengen: Een fiets in perfecte
staat, een drankje en/of een snack voor
onderweg.
Belangrijke opmerkingen:
1. We rijden ook heel even over
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