
 
 

 

 

ACTIVITEITEN  MEI 2018 

  
 
 

DINSDAG 1 MEI - 15u  

Klassieke muziek:  
DEBUSSY, STRAVINSKY & tijdgenoten 

  

Ook de 20ste eeuw heeft componisten met wereldfaam. Jan Van 
Gassen vertelt er ons over en serveert ons muzikale pareltjes van 
niet alleen Claude Debussy en Bela Bartok, maar ook van kanjers 
als Igor Stravinsky en Dmitri Shostakovitch. Dat worden twee 
boeiende uren! 
 
 
 
 
 
 



DINSDAG 1 MEI - 20u  
 
JUKEBOX JO 
 

 

 
De jukebox van Joris Van Oekelen draait op deze feestelijke dag op 
volle toeren. Hij toont ons muziekfragmenten die je verrassen, die je 
ontroeren, die je doen lachen, die je doen afvragen: waar heeft hij 
dat nu weer gevonden. 
 
 
 
DONDERDAG 3 MEI - 15u 
 

Te gast: DIGIDAK   
 

Digidak leert je de computer en internet goed te gebruiken. Want in 
de huidige samenleving is technologie en het gebruik van nieuwe 
media om te communiceren onmisbaar geworden. Deze namiddag 
verneem je meer over de opleidingen en hoe je er kan aan 
deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DONDERDAG 3 MEI - 20u 

Live Music: SGT PEPPER 

 

Een avond THE BEATLES: het zal stuiven op ons podium 
vanavond! Want goeie muzikanten die goeie songs een flinke beurt 
geven, dat zorgt voor vonken. Ambiance troef dus. Komt goed van 
pas komt om die voorjaarsvermoeidheid eens flink weg te spoelen. 
 
 

DINSDAG 8 MEI - 15u 
 

Over: INNERLIJKE RUST  
 
KRISTEL OGIERS komt spreken over evenwicht in je leven. Door 
momenten van innerlijke rust te creëren ontwikkel je 
evenwicht. Want het leven is niet eenvoudig. Hoe kan je omgaan 
met de moeilijke momenten, grenzen aangeven, omgaan met 
pijnlijke emoties, de kracht van gedachten, zelfzorg, … 

 
 

DINSDAG 8 MEI - 20u 
 

Serie: DE GEMEENTE (1) 

 
Er wordt veel gesproken over de gemeente, maar weet jij wat ze 
allemaal doet voor onze leefomgeving? En wat dat kan 
kosten? Carine Van Deun, financieel directeur van de gemeente 
Malle, legt ons uit hoe een gemeente de centen vindt (de 
inkomsten) en die gebruikt (de uitgaven).  

 



DONDERDAG 10 MEI - 15u 

Doc CUBA: BUENA VISTA SOCIAL CLUB 
 

 
 
De beroemdste groep muzikale senioren komt uit ...Cuba. In 1996 
bracht Ry Cooder ze samen en de rest is muziekgeschiedenis. Wij 
stellen ze u voor en laten u genieten van hun muziek vol Zuid-
Amerikaanse ritmes en hartverscheurende verhalen. Je beleeft 
Cuba in Schilde. 
 
 
  

DONDERDAG 10 MEI - 20u 

BREI- en KAARTCAFE ! 
 

Breien en kaarten, hoeveel eeuwen doen we dat eigenlijk al? Het is 
en blijft een plezier. Daarom nodigen we u uit om mee aan te 
schuiven met priemen en een handvol troeven. En te genieten van 
het gezelligste samenzijn in onze 2dejeugd-club. 
 
 
 
 

DINSDAG 15 MEI - 15u 

SINGALONG: Franse chansons  
 

Je moet geen Frans kunnen en je moet niet kunnen zingen om mee 
te singalongen. Diede kiest voor ons chansons die we kennen van 
vroeger, de teksten verschijnen op het scherm en we zijn weer 
vertrokken voor een namiddag van onbekommerd samen zingen. 
 
 

 
 



DINSDAG 15 MEI - 20u 

Avondje VINYL 
 

Deze avond halen we platendraaier boven. Ga op zoek naar die 
platen van vroeger (en de verhalen die er bij horen) en breng ze 
mee. Je lievelingsplaten en ook die waar je nu van zegt: 'dat ik dat 
ooit gekocht heb!'. Want wij draaien alles, en genieten van (bijna) 
alles.  
   
 
 
 

DONDERDAG 17 mei - 15u      

Te gast: DE BRANDWEER 

 
 
 
Naast ons clublokaal is de kazerne van de brandweer. We zien ze 
regelmatig uitrukken met alles erop en eraan. Vandaag komen ze 
ons vertellen over hun corps, hoe ze in actie schieten bij brandalarm 
en hoe ze aan het blussen gaan. En wat ze nog allemaal meer doen 
voor ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DONDERDAG 17 MEI - 20u    

Op ons podium: MUZIEK & POEZIE 
 

 
 
 
Rik Rosiers brengt gedichten van grote dichters maar ook van eigen 
hand. Naast hem op het podium nemen 2 muzikanten plaats die 
ons vergasten op passende melodieën. Om het poëtisch te zeggen: 
de woorden en de noten verweven zich tot fijne gewaarwordingen. 

  
 
 
 

DINSDAG 22 MEI - 15u    

DANSEN: op 'foute' muziek 

 

 
Waai-em-sie-éé: foute muziek is gekke muziek waar ergens een 
hoek van af is. Maar dikwijls best heel dansbare muziek. Wij draaien 
die plezante dansmuziek deze namiddag. Breng je glimlach mee en 
vergeet de rest, we doen gewoon lekker onnozel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DINSDAG 22 MEI - 20u    

Alles over: WHISKY 
 

 

 
Vanavond parkeert Jan Raeymaekers, de single-malt-man, zijn 
camionette voor onze deur. Wees gerust hijzelf drinkt niet. Hij legt 
ons alles uit over de goudgelen godendrank. En: je kunt ter plaatse 
proeven van fijne whisky's tegen een schappelijk vriendenprijske. 

 
 
 
 

DONDERDAG 24 MEI - 15u    

RUSLAND deel 1: van A tot ...L 
 

 

 
 
Naar aanleiding van het WK Voetbal in Rusland richten wij de 
schijnwerper op dit grote onbekende land. We presenteren een heel 
eigen A, B, C tot Z. Zo komen tal van grote en kleine 
bijzonderheden van het kozakkenland aan bod.  



DONDERDAG 24 MEI - 20u       

10 JAZZKES van KRIZZ  

 
Onze voorzitter is geen jazz-kenner, maar hij is wel een liefhebber. 
Hij brengt 10 jazzy platen mee die hem nauw aan het hart liggen en 
vertelt er over. Misschien zitten er enkele muzikale parels voor jou 
tussen.  
 
 
 
 

DINSDAG 29 MEI - 15u       

DE BRANDWEER (deel 2: preventie)  
 
Beter een goeie buur, dan een verre vriend. Zeker als die buur een 
brandweerman is. Vandaag leggen ze je uit hoe je brand kunt 
voorkomen, zodat zij niet moeten uitrukken voor jou. Een 
belangrijke namiddag dus. 
 
 

DINSDAG 29 MEI - 20u       

DE VIDEO-CLUB  

Met de smartphones wordt er meer gefilmd dan ooit, maar hoe doe 
je dat goed? Dat weten de mensen van de video-club van onze 
gemeente. Zij komen zich voorstellen, vertellen over de 
basistechnieken van filmen, monteren en sonoriseren, en tonen wat 
ze realiseren. 
 
 
  

DONDERDAG 31 MEI - 15u  
 
PROGRAMMAWIJZINGING: CUBA Cocktails verhuist naar 12/06 
om 15u !      

 
RUSLAND deel 2: van M tot ...Z 

Tweede deel van de kennismaking met Rusland aan de hand van 
de letters van het alfabet. Met oa de p van Poetin en de V van 
Vodka. 



DONDERDAG 31 MEI - 20u       

JUKEBOX JO   

 
Videofilmpjes van de bovenste plank. Joris Van Oekelen tovert 
muziekjes uit zijn jukebox waar je zult van smullen. Songs in straffe 
uitvoeringen die je nog nooit gehoord en gezien hebt. En wees 
gerust: het wordt ook weer lachen. 
 
 
 
 

VOOR JE AGENDA 

 
VRIJDAGAVOND 8 JUNI om 19u30 tot ongeveer 24u30 (...) 

in het clublokaal:  
 

 KAARTEN VOOR HET GOEIE 
DOEL  
 
  
 

4 x 12 spelletjes IEDER-VOOR-ZICH  
Je hoeft geen ervaren kaarter te zijn om mee te doen. Iedereen kan 
winnen. 
Je moet vooraf inschrijven! 

- in het clublokaal: 10€ inschrijvingsgeld betalen   
- per overschrijving: van 10€ op rek nr UMMAGUMMA > 

BE 82 9731 6178 9768 met vermelding van je naam + kaartavond 

Opbrengst gaat naar het project: www.eslabonsocial.be  
 
 

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. Meer info volgt. 
 
 
                                                                                                      

Zin om een handje toe te steken? 

We zijn een vereniging met een brede werkstructuur. Dat betekent 

http://www.eslabonsocial.be/


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. 
 

Zin om in juli / augustus in de weekends mee te werken aan 
ZOMERINTPARK in de Oranjerie van het natuurpark Schilhof? 

 

> Stuur een mail en 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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