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VR 07/02 Ardennenweekend
met verblijf in hotel Auberge
d'Alle in Alle sur Semois
ENKEL OEVERLEDEN!
Periode: VR 07/02/20 -> ZO
09/02/20Gerealiseerd door Coconut
Travel met Licentie A1275,Bresstraat
14,
2018 Antwerpen
IBAN: BE07 7350 2052 3366Online
info: enkel opvraagbaar voor leden.
Inloggen kan linksboven.
Begeleiding: Pieter & Nicole - 0478 54
54 54 - 0475 59 56 11
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
weekends en reizen
VR 07/02 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 kan je enkele matchjes spelen.
Afspraakplaats: Sportcentrum TC
Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125,
2640 Mortsel.
Uren: Van 20u tot 21u30
Afspraakuur: kom een kwartier voor
aanvang
Info: Franz 0498 18 75 81
Reservatie: Graag een seintje aan
Franz als je voor het eerst komt.
Meebrengen: Sportuitrusting: sportoutfit
en sportschoenen.
Indien je niet over een badmintonraket
beschikt, kun je er gratis eentje lenen bij
Franz. Pluimpjes zijn ook beschikbaar!
Na de badminton kun je ter plaatse
douchen. Breng dus douchegel en
handdoek mee!
Website: www.blauwe-regen.be
VR 07/02 Praatcafé Mortsel
Wil je graag kennismaken met Oever?
Wil je weten wat we zoal organiseren en
hoe alles in zijn werk gaat? Kom gerust
even langs in Sportcentrum TC Blauwe
Regen in Mortsel tussen 20 en 21u. om
met ons en met andere Oeverleden
kennis te maken.
Een van onze medewerkers zal je
verwelkomen en in kleine groep een
woordje uitleg geven over het reilen en
zeilen binnen Oever. En erna kan je de
avond op een aangename manier
verder doorbrengen met andere
Oeverleden!
PS: het interieur van de bistro is
vernieuwd en heel gezellig nu! Je kan er

ook terecht voor een lekker hapje en bij
mooi weer zit iedereen buiten op het
gezellige terras!
Ook alle Oeverleden zijn welkom tussen
20u en 23u om bij te praten.
Afspraakplaats: Sportcentrum TC
Blauwe Regen, Koeisteerthofdreef 125,
2640 Mortsel.
Aanvang: 20u (einde 23u)
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11 - pieter@oever.be

VR 07/02 Het Gevolg met 'De
moeder en de 3 soldaten'
Wilrijk OOK NIET-LEDEN!
Een boerderij in de Kempen, in de late
herfst van 1917. Een weduwe krijgt van
de veldwachter van het dorp de
boodschap dat drie Duitse soldaten in
de schuur komen logeren, om te
herstellen van opgelopen oorlogsleed.
Dat zint de moeder niet echt. Het leven
op de boerderij is zo al moeilijk genoeg.
Maar nóg lastiger om dragen is de
wetenschap dat twee van haar eigen
zonen dagelijks gevaar lopen aan de
IJzer, waar ze tegenover 'zulke'
Duitsers liggen...
Dat de komst van het vreemde in een
eerste reactie onbehagen of schrik
oproept, lijkt begrijpelijk. En ook weer
niet. Want even goed kunnen mensen
verrast of verrukt zijn door het nieuwe.
Soms is een eerste contact van meet af
aan beladen met aantrekkingskracht.
En doorgaans zijn mensen blij en
gelukkig met, bijvoorbeeld, de geboorte
van een kind – hoewel dat toch ook
altijd een Andere is. Terwijl in dat geval
de ontmoeting haast vanzelf uitmondt in
genegenheid en liefde, liggen in het
andere geval haat of vijandschap altijd
op de loer. Waarom lukken sommige
ontmoetingen wél, en krijgen andere
nauwelijks een kans? Heeft dat met de
eigen aard van beide partijen te maken?
Of veeleer met wat er, ondanks of
buiten henzelf, tussen hen gebeurt?
Een vertelling van de komst van de
Andere. Van de komst van het Kind.
Tekst: Ernest Claes
Spel: Mieke De Groote, Arif Tajik,
Hassan Tawakoli, Farzad Faizi en
Waisuddin Muradi
Regie en bewerking*: Stefan Perceval
Deze productie won de Vlaamse
Emancipatieprijs 2018!
Ter plaatse is Koen Wils de
verantwoordelijke: 0477 27 47 95
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: Op de eerste
verdieping bij de kassa van CC
Wilrijk, Kern 18, 2610 Wilrijk.
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Veel parkeerplaatsen!
Kom je met het openbaar vervoer: er
rijden verschillende bussen van en
naar Wilrijk. Onder andere deze lijnen
rijden op ± een half uurtje van het
centrum van Antwerpen naar CC De
Kern: 17, 21, 22, 33, 180, 181, 182 en
183 (halte Bist). Met bus 141 heb je
een rechtstreekse verbinding vanuit
Hoboken, Mortsel, Borsbeek,
Wommelgem en Wijnegem.
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 12 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsmnummer.
Info: Pieter - 0478 54 54 54
Max. personen: 8
Annulatie: Annulatievoorwaarden
voor
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