
 

 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN  APRIL 2018  

 

DINSDAG 3/04 om 15u  

Klassieke muziek: BRAHMS - MAHLER 

         

De hoog- en laatromantiek is een periode met prachtige muziek die 
ook nu nog het hart weet te beroeren. Jan Van Gassen vertelt ons 
er alles over. En hij laat ons de merkwaardigste en mooiste 
fragmenten horen.  
 
 
 

DINSDAG 3/04 om 20u 

Live Music: FEATHERS & M0RE   

                  
Vanavond ambiance met een vrouw en een man op het podium van 
de club. Twee stemmen en twee gitaren/banjo vertellen over de 



liefde in al zijn gelukte en mislukte vormen. Knappe songs van 
Wannes van de Velde tot Hank 
Williams.  www.vi.be/feathersandmore.be 

 
 
 

DONDERDAG 5/04 
Hele dag GESLOTEN wegens onbeschikbaarheid van het 
clublokaal. 
 

VRIJDAG 6/04 om 15u + om 20u 

INFONAMIDDAG en -AVOND 
over UMMAGUMMA    
Een blik acht de coulissen van onze en uw bijzondere club. Het 
waarom: wat zijn onze inzichten en onze doelstellingen? Het wat: 
een 2dejeugd-club. Het hoe: onze structuur en werkwijze, en onze 
activiteiten. 
Speciaal voor nieuwsgierige leden en kandidaat-vrijwilligers. 
 

 
 

DINSDAG 10/04 om 15u 

SINGALONG - THE EVERLY BROTHERS 

                   

Samen zingen, dat doet je deugd. Zeker als je weet dat je niet moet 
kunnen zingen om mee te kwelen onder deskundige leiding van 
Diede. Vandaag alleen maar songs van de broers Don en Phil 
Everly. Samen geweldige hits en gevoelige ballads zingen ...zoals 
de echten.  
 
 
DINSDAG 10/04 om 20u 

THE BLUES - DOCUMENTAIRE  
Waar haalden The Rolling Stones en Led Zeppelin en zovele 
anderen hun mosterd vandaan? Juist, bij de blues. Iedereen heeft 
wel een lievelingssong op de maten van de blues. Vanavond staan 

http://www.vi.be/feathersandmore.be


we stil bij de documentaire 'Feel like going home' van Martin 
Scorsese. 
 
 
 

SERIE 'CUBA' 
DONDERDAG 12/04 om 15u: de Cuba-gids vertelt (Toni De 
Simioni)  
DINSDAG 24/04 om 15u: over het bijzondere land (Gie Fiermans)  
DONDERDAG 10/05 om 15u: Buena Vista Social Club (film) 
DONDERDAG 31/05 om 15u: Cubaanse cocktails (Gie Van 
Opstal) 

 

             
 
 
 

DONDERDAG 12/04 om 20u 

In de klapstoel: DE IKONENSCHILDER 

           
Vanavond in onze klapstoel August Van Dyck, schilder van ikonen. 
Hij vertelt over de symboliek, legt uit met welke materialen hij werkt 
en hoe hij al dat moois maakt. Ook toont hij ons een zelfgemaakte 
video waarin je hem bezig ziet en brengt hij zijn werken mee.  

 

 

 

DINSDAG 17/04 om 15u      

BREI- en KAARTCAFE 
Ook al gaat de nieuwe wereld nog zo snel, kaarten en breien zijn 
twee tradities die wij graag in ere houden. Dus deze namiddag 
wordt het weer een gezellige boel met hier en daar een vloekje om 



een gemiste steek of een gemiste slag. 't Moest maar zo plezant 
niet zijn. 
 
 
 

DINSDAG 17/04 om 20u    

MONTERREY POP FESTIVAL 

              
Een avond in het teken van het allereerste grote pop festival. Ivo 
Terryn vertelt over het festival en de muziek van toen. Otis Redding, 
Jimi Hendrix, Leonard Cohen en velen bekende namen hebben 
daar hun eerste stappen naar eeuwige roem gezet. 
Kijken/luisteren/meemaken/genieten!  

 
 
 

DONDERDAG 19/04 om 15u    

HET ZORGCENTRUM VAN DE TOEKOMST 
 

         

Directeur Chris Janssens van zorgcentrum en rusthuis Sint-
Lodewijk in 's-Gravenwezel heeft een duidelijke visie op de hulp- en 
dienstverlening. Hij kent de knelpunten, maar hij koestert ook het 
streven naar kwaliteit wat leidt naar steeds betere zorg. Daar 
spreekt hij over. 
 
 
 

DONDERDAG 19/04 om 20u    

10 JAZZKES VAN JORIZZ 
Als kennismaking met de wereld van de jazz serveert Joris Dewint 
ons vanavond een fijn menu met lichte jazz. Verwacht dus geen 
geleerde uitleg over jazz, wel een persoonlijke kijk van een 



liefhebber met smaak voor goeie muziek. Luistertips waar je kan 
van nagenieten. 
 
 
 

DINSDAG 24/04 om 20u     

LEREN REANIMEREN             

Met deze avond kun je iemands leven redden. Want dokter 
anesthesist Pieter Mertens (UZA) komt uitleggen hoe je eerste hulp 
kan bieden in levensbedreigende omstandigheden. Hij legt dat 
eenvoudig uit en doet ons voor wat we precies moeten doen. Je 
weet maar nooit. 
  
 
 

DONDERDAG 26/04 om 15u   

DANSEN: FRANSE HITS!     

      

Kom mee dansen! Eens goed de benen uitslaan, je lijf losmaken, 
samen zot doen en zingen. Wij draaien voor jou de grote Franse 
hits: van CloClo tot de Connemara. Dat wordt nog eens een echte 
T-Dansant.  
 
 
 

DONDERDAG 26/04 - DINSDAG 08/05 - DINSDAG 05/06 telkens 
om 20u 

SERIE 'DE GEMEENTE' 

            

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur op 14 oktober 
staan we stil bij de bevoegdheden, de functies, de organisatie, de 
financiën, de prioriteiten en de toekomst van een gemeente. 
Interessante avonden met telkens een specialist terzake. 
 



 

VOOR JE AGENDA 

VRIJDAGAVOND 8 JUNI vanaf 20u tot ...u in het clublokaal:  

KAARTAVOND VOOR HET GOEIE DOEL 
 
 

ZOMERINTPARK2018  
JULI + AUGUSTUS vanaf 7 en 8/07 elke zaterdag en zondag van 
12u tot 21u in Oranjerie en park van Schilhof 
 
 

                                                                                                                                                    

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar kennissen die interesse 
zouden kunnen hebben in de activiteiten van UMMAGUMMA. 

Leden hebben gratis toegang tot ongeveer 150 activiteiten en 
korting bij bijzondere evenementen. 
 

De lidkaart 2018 kost 15€ en kun je betalen/verkrijgen in het 
clublokaal. 
Of via overschrijving op rek nr UMMAGUMMA: BE 82 9731 6178 
9768 

met vermelding: lidgeld2018 + je voornaam en familienaam  
(meisjesnaam) (en wij leggen uw lidkaart klaar in het clublokaal). 

 
 
 
                                                                                                                                                      
 

Vrijwilliger worden bij UMMAGUMMA vzw, iets voor jou? 

We zijn een vereniging met een brede werkstructuur. Dat betekent 
dat we steunen op een groot team van vaste en losse vrijwilligers.  

 

Je kunt dus op vele manieren meehelpen: administratief werk, 
activiteiten maken en plannen, toogwerk, communicatie, technisch 
en handenwerk. 
Ieder naar haar/zijn talenten, ervaring en goed voelen. 
 

Praat er 'ns over met Rit Theunen, zij is de verantwoordelijke voor 
vrijwilligers van de club. (rit@ummagumma.be - 0474 484727) 

 
 
 
                                                                                                                                                      

mailto:rit@ummagumma.be


    

Overzicht van de activiteiten op www.ummagumma.be 

Graag extra informatie? Mail naar info@ummagumma.be 

Een vraag over lidmaatschap? Mail naar rit@ummagumma.be 

Zin om vrijwilliger te worden? Mail naar rit@ummagumma.be 

 
 
 

 'T IS OOK ALTIJD IETS MET UMMAGUMMA    
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