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ZA 08/02 Fietstocht
Antitankgrachtroute (± 56 km)
Vanuit Brasschaat rijden we via rustige
wegen richting Brecht, Sint-Antonius
Zoersel, Zandhoven en Oelegem.
Nadien volgen we geruime tijd de
Antitankgracht tot in Brasschaat. Na de
rit kunnen we nog samen iets gaan
eten. We voorzien (minstens) één
tussenstop.
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Mee te brengen: Een fiets in perfecte
staat, een snack en een drankje voor
onderweg.
Belangrijke opmerking: Bij regenweer
gaat deze fietstocht niet door. Bij twijfel
neem je contact op met Danny.
Afspraakuur: 12u45
Afspraakplaats: op de parking van de
minigolf en taverne Het Hemelhof in het
park van Brasschaat: Gemeentepark
19, 2930 Brasschaat.
Aanvangsuur: 13u15
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZA 08/02 Noordteater 'Black
Coffee ' Antwerpen
Sir Claud Amory is de uitvinder van een
nieuw en uiterst krachtig explosief. De
formule voor dit wapen werd gestolen
door één van de familieleden, vrienden
en aanverwanten die in zijn grote huis
verblijven. Hij verzamelt iedereen in de
bibliotheek en doet het licht uit. Zo wil
hij de dief de kans geven de formule
terug op tafel te leggen zonder zich
bekend te maken en de diefstal
ongedaan te maken. Echter, wanneer
het licht weer aangaat, ligt Sir Claud
dood in zijn stoel.
Hercule Poirot, zijn vriend Hastings en
inspecteur van politie Japp worden
geconfronteerd met een ingewikkeld
web van familie-intriges, oud zeer en
wantrouwende buitenstaanders, in hun
poging de moordenaar te ontmaskeren
en zo de wereld te behoeden voor een
catastrofe.
Auteur: Agatha Christie
Genre: Thriller
Vanavond is het première!
Inbegrepen: inkom, een drankje tijdens
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: 12
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZA 08/02 Theater Arsenaal
'Muy Complicado' Mortsel
OOK NIET-LEDEN!
Muy Complicado is een wervelende,
tragikomische voorstelling waarin vier
spelers omgaan met het lijden van de
mens als soort. De personages lijken
weggelopen uit films van de Spaanse
cineast Pedro Almodóvar. Met fel
gekleurd pathos en drama boren ze een
emotionele plek aan die groter is dan
het leven zelf. De dingen des levens
worden uitvergroot met maar één doel:
(h)erkenning en troost.
“Een filmische collage van
schietscènes, sierlijke dans en
pathetische ballades, die wonderwel
werkt, te meer omdat het viertal zich
met veel zwier en timing in absurde
bochten wringt. (...) ARSENAAL doet
het filmuniversum van Pedro Almodóvar
alle eer aan.” Gilles Michiels - De
Standaard
Er is een gratis inleiding voorzien om
19u15. Hiervoor heb je je ingangticket
niet nodig.
Van/met Steven Beersmans, Randi De
Vlieghe, Els Olaerts en Laurence
Roothooft
Een productie van
ARSENAAL/LAZARUS.
Na de voorstelling blijven we nog iets
drinken in de foyer!
Afspraakuur: 20u
Afspraakplaats: In de taverne van
Mark Liebrecht Schouwburg HeiligKruisstraat 16 te 2640 Mortsel waar
Pieter en Nicole iedereen verwelkomen!
Aanvangsuur: 20u15
Reservatie: € 16,50 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 & Nicole - 0478 54 54 54 0475 59 56 11
Max. personen: 8
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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