
 

 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN   MAART 2018 

 
 
 

DONDERDAG 1/03 om 14u30  

SERIE 'REIZEN’ (1) 
          

 
In 3 delen/weken alles en nog wat over op reis gaan. Het 
verschijnsel reizen vroeger en nu, nieuwe trends, bijzondere 
reisbestemmingen, schrijvers over reizen, tips en truken, sites, ... 
Daarbij stellen we vandaag een bijzondere reis voor: een 
wandelreis in ex-Yoegoslavië. 
 

 



DONDERDAG 1/03 om 20u 

Live Music: CROQUE MANOUCHE   

 

Een avond vol vinnige muziek, wees daar maar zeker van. Want 
Croque Manouche is een swingband met eigen nummers en 
arrangementen van songs van Django Reinhardt en Duke Ellington. 
Een optreden met een jazzy sausje. Kijk & hoor maar al eens 
op www.croquemanouche.be. 

 

DINSDAG 6/03 om 14u30  

BEETHOVEN - SCHUBERT   
   

 
Op onze muzikale reis door de geschiedenis van de klassieke 
muziek komen we in de romantiek van Wenen in de 19de eeuw. Jan 
vertelt over de grote componisten en laat ons genieten van hun 
geniale muziek.  
 

http://www.croquemanouche.be/


DINSDAG 6/03 om 20u 

SERGE GAINSBOURG

 

Welkom op een avond over de muziek van de legendarische Franse 
muzikant. Je komt alles te weten over zijn werk en zijn leven + je 
kunt ook live genieten van zijn songs. Rendez-vous met een grote 
Franse meneer op ons kleine podium.  
 
 

DONDERDAG 8/03 om 14u30 

SERIE 'REIZEN' (2) 

De 2de namiddag over reizen. Onze reizigers vertellen over reizen, 
ze verklappen hun mooie plaatsen, en geven tips om beter, 
goedkoper, plezanter, interessanter op reis te gaan. Vandaag 
staan ze tot slot stil bij de 1.000 km lange Zilverroute vanuit 
Sevilla naar Compostella. 

 
 

DONDERDAG 8/03 om 20u 

DE INSTRUMENTENBOUWER

 
Veel instrumenten worden nog met de hand gemaakt. Over dit 



delicate vakwerk komt de instrumentenbouwer ons vertellen. Hij 
is altijd op zoek naar de juiste timbre, maar ook naar nieuwe 
tonen met nieuwe instrumenten, want er zijn oneindig veel 
klankmogelijkheden. 

  
 
 
 

DINSDAG 13/03 om 14u30 

SINGALONG  

Het is bijna lente en de vogeltjes zijn al aardig aan het zingen 
gegaan. Wij doen mee, want Diede heeft vast weer een 
lenteboeket aan nieuwe songs om samen te kwelen. Moet je 
kunnen zingen? Nee, echt niet, want wij doen zelf ook mee. 
Omdat het zo’n deugd doet. 

 

 

DINSDAG 13/03 om 20u      

OMA’S EN OPA’S VAN NU

 
Een succesvolle voordracht van Philippe Van der Vorst. We zijn blij 
dat hij ook naar ons komt met zijn originele inzichten over de 
grootouders van deze tijd, over hun belangrijke waarde voor de 
kleinkinderen én over hun onmisbare bijdrage in de samenleving 
van nu. 

  
 
 



DONDERDAG 15/03 om 14u30      SERIE 'REIZEN' (3)

  

Over een nieuw reisfenomeen: een stad ontdekken met de fiets. 
Lekker ontspannen langs toeristische fietspaden, doorheen al het 
plaatselijke moois fietsen. Onze wereldstedenfietser vertelt waar 
je best op let om maximaal te genieten van zo'n fiets-city-strip of 
fly & bike. 
 

  
 

DONDERDAG 15/03 om 20u  

In de klapstoel: PASAR 

De mensen van Pasar Schilde komen hun vereniging voorstellen. 
Pasar is een Vlaamse vrijetijdsorganisatie om nog meer te 
genieten van je vrije tijd. Ze wandelen, fietsen, gaan samen 
kamperen, steden bezoeken of culturele uitstappen doen. En 
iedereen is welkom. 
 
 
 

DINSDAG 20/03 om 14u30  

GOED IN MIJN KLEREN (3)

 

Als je ouder wordt, verandert ook je lichaam. Onze modestyliste 
met jaren ervaring vertelt hoe je daarmee om kunt gaan, zodat je 



je toch nog lekker in je kleren en je vel kunt voelen. Ben je lang 
of klein, ben je rond of mager, grijs of kleurig, je krijgt van Gerd 
altijd wijze raad. 
 
 
 

DINSDAG 20/03 om 20u 

OOSTERSE GENEESKUNDE

 
Bettie Verschuuren is deskundige in Ayurveda, een eeuwenoude 
oosterse geneeswijze die nog heel actueel is. Het gaat om de 
kunst van een lang gezond en gelukkig leven. Wat kan deze 
alternatieve geneeswijze betekenen voor onze druk bezige 
mensen? We zijn benieuwd. 

 

DONDERDAG 22/03 om 14u30 

START-TO-BIKE   (voor gewone+elektrische fietsers) 

Enkele van onze ervaren fietsers nodigen je uit om te leren op een 
ontspannen manier 60 km te fietsen. Dat leggen ze uit op deze 
info-meeting. Daarna kun je in de weken die volgen samen met 
hen gaan fietsen en stilaan opbouwen naar een zomer vol 
fietsplezier.  
     
 
 

DONDERDAG 22/03 om 20u 

EUTHANASIE 

Hoe gaan we om met de lijdende mens en met de dood? 
Huisdokter Patrick Wijffels schreef een boek over euthanasie. Hij 
vertelt hoe hij een bijdrage heeft geleverd om mensen die 



ondraaglijk leden – lichamelijk en/of psychisch – een waardig 
levenseinde te bezorgen.  
  
 

DINSDAG 27/03 om 14u30 

GEZELSCHAPSSPELLEN VAN NU

 

Linda en Chris kennen een 100-tal gezelschapsspelen van nu. 
Hoeveel ken jij er? De ‘Mens erger je niet’ bestaat nog altijd, 
maar heb je al eens ’That’s life…’ gespeeld, dat is ook van dat. In 
onze 2de jeugd-club spelen we meer dan ooit. Omdat het zo 
gezellig is. 
 
 
 

DINSDAG 27/03 om 20u 

Doc: ANNIE LEIBOVITZ (fotografe)

 

Ken je die foto van de naakte John Lennon die 'n geklede Yoko 
knuffelt? Die is genomen op de dag van zijn dood. De fotografe 
ervan is nu een van de beste portretfotografen. Ze plaatst de 
persoon in een onverwachte, maar typerende houding of 
omgeving. Prachtig om te zien. 

 



DONDERDAG 29/03 – 9u30 tot 16u  

SENIORENSPORTDAG     

Wie doet er mee aan de seniorensportdag van de gemeente? Je 
kunt proeven van petanque, curve bowl, tai chi, dans, en nog veel 
meer. Je kiest zelf wat je wilt meedoen.  
Deelname: 10 € (lunch inbegrepen).  
Inschrijven vóór 22 maart: evenementenloket Werf 44. 

 
 
 

DONDERDAG 29/03 om 20u 

JUKEBOX JO 

  
Joris presenteert ons een tros geweldige clips met songs die de 
jaren met de glimlach hebben doorstaan. We krijgen ongewone 
uitvoeringen van bekende songs te zien. En natuurlijk ook enkele 
straffe ambiance filmpjes. Een muzikale minestrone mét balletjes. 

 
 

EXTRA 

KLEURENWIEZEN 

DONDERDAGEN 1/03 - 8/03 - 15/03 - 22/03 - 29/03 van 11u tot 14u 

                                                                                                                                                        

 
 
 
 

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



Leden hebben gratis toegang tot ongeveer 125 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, is dat iets voor jou? 

We zijn een vereniging met een brede structuur. Dat betekent dat 
we steunen op een groot team van vrijwilligers. Je kunt dus op vele 
manieren meehelpen. 
Iets meer weten? Praat er eens over met Rit Theunen 
(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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