
 

 

 
 

PROGRAMMA DECEMBER 2017  

 

EEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN  

IN LOKAAL 'DE JOS' (IN HET PARKSKE NAAST DE BRANDWEER IN SCHILDE) 

WELKOM ELKE DINSDAG EN DONDERDAG VAN 14.00u TOT 22.00u 

 

DONDERDAG 5/12: 20.00u – 22.00u 

Live Music: NOMAD SWING TRIO 

 

Een klein podium, gezellige sfeer en muziek van topkwaliteit, meer moet dat 

niet zijn. Vanavond een mix met gypsy jazz en swingende blues standards, 

bewerkingen van Franse chansons en Oosterse melodieën. Een voorproefje 

vind je op: (www.nomadswing.be) 

 

http://www.nomadswing.be/


DONDERDAGEN 30/11 - 7/12 - 14/12 - 21/12  

telkens 15.00u-16.30u 

Serie WIJN door sommelier Gie Van Opstal 

 

Welke wijn kiezen? Dure wijn of goedkope wijn? Welk glas? Hoe ontkurken? 

Hoe de wijn schenken? En wat met de bubbelwijnen? Wat zijn de fabeltjes en 

wat net niet? Dit is een serie met praktische tips zodat je met de feestdagen 

optimaal kunt (laten) genieten. 

 

 

 

DINSDAG 5/12: 15.00u-16.30u 

Intro to KLASSIEKE MUZIEK 

Deel 3: de 17de-eeuwse barokmuziek 

 

Het 3de deel van onze muzikale reis door de geschiedenis van de muziek.  

Met Jan Van Gassen als gids belooft ook deze halte een heerlijke en leerrijke 

belevenis te worden. We ontmoeten Claudio Monteverdi en zijn tijdgenoten 

en luisteren naar de CD’s van Jan die ook nu weer pareltjes zal weten te 

serveren. 



DINSDAG 12/12: 20.00u – 22.00u 

Serie THE BEATLES (4) 

 

Laatste avond over The Beatles door Francis die er echt alles van heeft en 

kent. Je hoort dingen die je nooit hebt gehoord en verneemt hoe ze het 

klaarspeelden om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vanavond alles 

over een LP uit de beginperiode. 

 

 

DINSDAG 19/12: 15.00u – 16.30u 

Dokter BOS  

 

Bossen zijn onze medicijnkast, zuiveren de lucht, maken immuun, helpen 

ontstressen, doen bewegen en maken sociaal. Wij waren er als de kippen bij 

om een van de vijf gastoptredens van Dokter Bos in Vlaanderen vast te 

leggen. Hij komt ons vertellen hoe een bos leeft en beweegt en wat een bos 

ons allemaal te bieden heeft. 



DINSDAG 26/12 en DONDERDAG 28/12: 15.00u – 16.30u 

UMMAGUMMA'S TOP50 SONGS 

 

 

Twee speciale muzieknamiddagen met feestelijke ambiance.  

Dinsdag draaien we de pare nummers van de enige echte top 50 aller tijden 

(die van ons): dus nr 50, dan nr 48, nr 4 tot de nr 2. En donderdag de onpare 

nummers: dus van 49 tot 1. 

Pronostikeren kan! Er zijn mooie prijzen te winnen (vaneigens). 

Stemmen doe je in het lokaal (tot 15 december). 

 

 

31 DECEMBER vanaf 19.00u 

OUWEJAARSAVOND  

 

Wil je op ouwejaarsavond samen zijn en je weet niet waar naartoe, dan 

hebben wij een idee: als er 20 kandidaten zijn dan huren wij het lokaal en 

zorgen we voor een feestelijke avond. Ledenprijs: 25€ (eten). Dresscode: 

black & white. Goesting? Mail voor 5 december naar rit@ummagumma.be  

mailto:rit@ummagumma.be


 

 EN MAANDELIJKS…   
 

IN DE KLAPSTOEL - het Ketje: DONDERDAG 7/12: 20.00u – 22.00u 

 

Er mag al eens gelachen worden, en vanavond doen we dat met de enige 

echte erfgenaam van het beroemde Ketje en zijn grappige vertellingen in het 

hoofdstedelijke dialect. Nu woont Rik Rosiers in Schilde en komt hij op deze 

winteravond onze harten verwarmen, want niets dat meer deugd doet dan 

een goeie glimlach.  

 

 

SINGALONG – DINSDAG 12/12: 15.00u – 16.30u                          u 

 

Zingen doet zo'n deugd. Samen zingen nog veel meer. Zeker als Diede 

bekende en minder bekende meezingers uit haar muzikale mouw schudt. 

Kom gerust mee genieten. 

 

BREICAFE - DONDERDAG 14/12: 20.00u – 22.00u                        u                                                     

 

Vanavond: warme sloefen breien! Breng warme wol en breinaalden mee, Lief 

zorgt voor enkele voorbeelden en patroontjes. Heb je andere brei- of -

haakprobleempjes, dan kunnen die lossen we die op bij een lekker wijntje en 

muziekje. 

 

 

VINYL - DINSDAG 19/12: 20.00u – 22.00u                                   u 

 

Vanavond 45-toeren tijd! Breng je ouwe singletjes van vroeger mee, wij 

draaien een avond lang vinnige vinyl plaatjes. Ook de B-kanten, als het moet. 

Want wat stond er op de achterkant van ‘Walk on a wild side’? Antwoord: 

‘Perfect Day’. Dus jukebox a go go!  

 

 

  



JUKEBOX JO - DONDERDAG 21/12: 20.00u – 22.00u                    u 

 

Een avondje vol plezante, virtuoze, deugddoende muziek in beeld en klank 

uitgeplozen, uitgekozen en vakkundig ingeleid door Joris Van Oekelen. Je 

leert er wat van met de glimlach. Twee keer raden wat vanavond het thema 

is. (Meezingen mag!) 

 

 

VOOR JE AGENDA   
 

Op DONDERDAG 11 JANUARI om 20u: JAAROPENING 

 

Iedereen welkom in het lokaal in het parkske om mee te klinken op het 

nieuwe jaar van de enige 2de jeugd-club van Vlaanderen! 

 

 

Op VRIJDAG 16 FEBRUARI om 20u in WERF44 (Kleine Zaal) 

 

Organiseren we een prachtige muziekavond met het optreden van een van de 

beste Braziliaanse gitaristen ULISSES ROCHA samen met een topmuzikant van 

bij ons SAM VLOEMANS. 

Meer info volgt in de nieuwsbrief van half december. 

 

 

KEN JE IEMAND?   
 

Ken je iemand die boeiend kan vertellen over iets? Misschien jij zelf? 

Stuur 'n mail naar joris@ummagumma.be 

 

Begin 2018 beginnen we met een reeks 'Zorgen voor Morgen' (hoe zullen we 

straks gaan leven) en een reeks 'Zo zat dat' (over bijzondere momenten in de 

geschiedenis). Ook is er 'In de klapstoel' waarbij iemand vertelt over 

haar/zijn passie. 

Leden Ummagumma vzw hebben gratis toegang tot de gewone activiteiten 

en korting bij bijzondere evenementen 

mailto:joris@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 

 

http://www.ummagumma.be/
mailto:info@ummagumma.be
mailto:rit@ummagumma.be
mailto:rit@ummagumma.be

