
 

 

 
 
 

ACTIVITEITEN  JUNI 2018  

 

DINSDAG 5 JUNI - 15u  

KLASSIEKE MUZIEK van nu:  
Arvo Pärt, John Cage,  John Adams, ea 

  

 

Klassiek muziek leeft! Ook in onze tijd wordt er prachtige klassieke 
muziek gecomponeerd. Jan Van Gassen vertelt er over zoals alleen 
hij dat kan: boeiend, klaar en duidelijk, en met grote passie voor het 
klassieke notenspel. Kom tal van muzikale pareltjes ontdekken. 

 

 

 

 



DINSDAG 5 JUNI - 20u  

DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE 
door Marc Suykens 

Straks zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Maar de ideale gemeente, hoe 

ziet die er uit? Hoe gaat het takenpakket van een gemeente evolueren? Wat 

met participatie van de burgers? Dat komt ons de voormalige algemeen 

directeur van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten 

vertellen.***** 

 

DONDERDAG 7 JUNI - 15u  

SINGALONG 'COUNTRY' 
Zangers + niet-zangers op post voor een middagje country! 
Inderdaad, onder de deskundige leiding van Diede Meyvis zingen 
we een reeks overslijtbare songs over liefde en leed op z'n 
Amerikaans. Cowboy-boots aandoen mag, maar hoeft niet om er 
van te genieten. 
 

 
DONDERDAG 7 JUNI - 20u 

VROUWEN IN DE ROCK (door Robert Van Yper) 

 

Robert Van Yper schreef straffe boeken over rockmuziek. Vanavond 
komt hij ons vertellen over de voorloopsters van Janis Joplin e.a. 
Wat was hun bijdrage in de rockgeschiedenis? Hij schetst daarbij de 
sociale context en de plaats van de vrouw in de fifties: #MeToo van 
toen. 

 



VRIJDAGAVOND 8 JUNI om 19u30 tot ongeveer 00u30 (...) in 
het clublokaal:  

 KAARTEN VOOR HET GOEIE DOEL   

Je hoeft geen ervaren kaarter te zijn om mee te doen. Iedereen kan 

winnen. Je moet wel vooraf inschrijven: 

- in het clublokaal: 10€ inschrijvingsgeld betalen   

- per overschrijving: 10€ op rek nr UMMAGUMMA: BE82 9731 6178 9768 

met vermelding van je naam + kaartavond 

De opbrengst gaat naar het project: www.eslabonsocial.be 

 

 

DINSDAG 12 JUNI - 15u  

COCKTAILS UIT CUBA  (door Gie Van Opstal)  

 

Binnenkort is het weer zomer, de tijd van de cocktails. Samen met de rum 

kwamen vele cocktails overgewaaid uit het verre Cuba, zoals de cuba libre, 

de mojito, de daiquiri. Onze sommelier Gie Van Opstal vertelt ons de 

geheimen van een goeie cocktail. Santé.  

 

DINSDAG 12 JUNI - 20u  

WERELD ACHTER TRALIES  (door Jan De Cock)  

Jan De Cock trok wereldwijd langs zo'n honderd gevangenissen en 
liet zich opsluiten om 'van binnenuit' de polsslag te voelen van 
mensen achter de tralies. Hij schreef er een boek over 'Hotel Prison' 
en richtte een ondersteuningsproject op. Een man met een groot 
hart.***** 

 

 

http://www.eslabonsocial.be/


DONDERDAG 14 JUNI - 15u  

DANSNAMIDDAG 'DISCO' 

 

Heb jij dat ook? Je hoort muziek en je begint spontaan te bewegen. Dan 

denken wij in de eerste plaats aan disco-muziek: van Barry White, The Bee 

Gees, Boney M tot Michael Jackson. Wij laten deze onverslijtbare danshits 

op u los. Put on your disco-dancing shoes! 

 

DONDERDAG 14 JUNI - 20u  

Over MOSKOU (door Lucy Levina)  

 

Een avond over de hoofdstad van Rusland. Ons gids is geboren en getogen 

in Moskou. Sinds enkele jaren woont ze in Antwerpen en spreekt ze al 



bijzonder goed Nederlands. Zij komt vertellen over de stad van 12 miljoen 

Russen en over het leven in het hart van Rusland. 

 

DINSDAG 19 JUNI - 15u  

BREI- & KAARTCAFE 
We schuiven de benen onder tafel voor een gezellige namiddag. We doen 

ons namelijk te goed aan de oudste sporten in onze contreien: kaarten en 

breien. Dus breng priemen en troeven mee, en laat de zon maar schijnen. 

 

DINSDAG 19 JUNI - 20u 

Over LEIDERSCHAP (door Anouk De Cuypere) 

Vanavond een boeiende jongedame op bezoek! Ze schreef al een boek over 

mindfulness en doet voor de universiteit wetenschappelijk onderzoek naar 

de wereld van morgen. Hoe gaat die er straks uitzien, wat zijn de 

uitdagingen en wat voor leiders zijn er nodig? ***** 

 

DONDERDAG 21 JUNI - 15u  

Over SIBERIE (serie Rusland 4) 

 

Op de dag dat bij ons de zomer begint, trekken wij naar het verre noorden. 

We maken kennis met de bewoners van de toendra en hun eeuwenoude 

cultuur en wijsheid. Een immens groot gebied met grote rivieren en grote 

meren. Siberië: een grote onbekende. 

 



DONDERDAG 21 JUNI - 20u  

Live music: RIK MERCELIS  

 

Een jaar geleden stond deze fijnbesnaarde zanger-gitarist al op ons podium. 

Wie er bij was, zal je zeggen: zeker komen, want hij brengt bekende en 

minder-bekende songs in een eigen improvisatie. En hij doet dat zo goed 

dat we hem terugvroegen: nu met nieuwe songs. 

 

DINSDAG 26 JUNI - 15u  

DE DANSSCHOOL  

Je bent nooit te oud om te leren je beste beentjes voor te zetten. Deze 

middag komt Ludo Van Looveren van de dansschool in Schilde ons 

uitleggen wat zij allemaal te bieden hebben aan kwieke dames en heren 

zoals wij. Dansend door het leven, het kan dicht bij huis. 

 

DINSDAG 26 JUNI - 20u  

VINYL: The Rolling Stones 

Vanavond draaien we platen van de Stones. Heb je nog LP's of 
singeltjes van Mick en Keith en co liggen, brengt ze gerust mee. Zo 
wordt het een avond vol blues gedreven rockmuziek met de 
grootste bek, de fermste gitaar en fijnste drumslagen. It's only rock 
'n roll, but we like it! 

 



DONDERDAG 28 JUNI 

VOETBALDAG ! 

Om 15u: RUSLAND - BELGIE 

Wereldkampioenschap Voetbal Mexico 1986 

De legendarische wedstrijd in het toernooi waarin de Belgische ploeg de 

halve finale haalde. Wij laten ze nog een keer op u los, verlengingen 

inbegrepen. 

 

Om 20u: ENGELAND - BELGIE  

Wereldkampioenschap Voetbal Rusland 2018 

Ons land heeft het strafste elftal ooit! Maken onze fantastische voetballers 

van nu het waar? Vanavond volgt de eerste grote test tegen Engeland.  

Trek uw zwart-geel-rode kleren aan en kom mee 'oooooooh' en aaaaaaah' 

roepen in ons clublokaal. Duivelse ambiance verzekerd! 

------------------------------------------------------------------------------  

 

In JULI en AUGUSTUS  

ZOMERINTPARK2018 

Van 7-8 juli tot 25-26 augustus. Elke zaterdag en zondag van 12u 
tot 21u. In de Oranjerie en het park van Schilhof, De Pont 45, Schilde.  
 
 



                                                                                                                                                      
 

We zijn een vereniging met een brede werkstructuur. Dat betekent 
dat we steunen op een groot team van vaste en losse vrijwilligers.  
Je kunt op vele manieren meehelpen: administratief werk, 
activiteiten maken en plannen, toogwerk, communicatie, technisch 
en handenwerk. 
Zin om in juli / augustus in de weekends mee te werken aan 
ZOMERINTPARK in de Oranjerie van het natuurpark Schilhof? 

 

> Stuur een mail of praat er 'ns over met Rit Theunen, zij is onze 
verantwoordelijke voor vrijwilligers: rit@ummagumma.be - 0474 
484727. 
 
 
 
                                                                                                                                                      

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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