
PROGRAMMA APRIL 2018 

 

DINSDAG 3 APRIL om 15u - KLASSIEKE MUZIEK: BRAHMS en MAHLER 

De hoog- en laatromantiek is een periode met prachtige muziek die ook vandaag nog het 

hart weet te beroeren. Jan Van Gassen weet er alles van en vertelt ons er alles over. En hij 

laat ons de merkwaardigste en mooiste fragmenten horen. Dat wordt genieten. 

DINSDAG 3 APRIL om 20u - LIVE MUSIC: optreden van FEATHERS & MORE 

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 

 

 

DINSDAG 10 APRIL 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 ballades zingen ...zoals de echten.  

DINSDAG 10 APRIL om 20u - Doc. The Blues 

Waar haalden The Rolling Stones en Led Zeppelin en zovele anderen hun mosterd vandaan? 

Juist, bij de blues. Iedereen heeft wel een lievelingssong op maat van de blues. Vanavond 

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

 

DONDERDAG 12 APRIL om 15u -  CUBA: de gids 

Toni de Simioni is gids voor Anders Reizen en getrouwd met een Cubaanse. Hij kent het 

bijzondere land dus van heel dichtbij en kan uren vertellen over wat hij heeft meegemaakt 

en over vele dingen die je niet vindt in de reisbrochures. We zijn benieuwd. 

DONDERDAG 12 APRIL om 20u - DE ICONEN-SCHILDER 

Vanavond in onze klapstoel August Van Dyck, schilder van iconen. Hij vertelt over de 

symboliek, legt uit met welke materialen hij werkt en hoe hij al dat moois maakt. Hij toont 

ons een zelfgemaakte video waarin je hem bezig ziet en brengt zijn werken mee.  

 

DINSDAG 17 APRIL om 15u - BREI & KAARTCAFE 

Ook al gaat de nieuwe wereld nog zo snel, kaarten en breien zijn twee tradities die wij graag 

in ere houden. Deze namiddag wordt het dus 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 APRIL om 20u - MONTERREY POP FESTIVAL 

Een avond in het teken van het allereerste grote popfestival. Ivo Terryn vertelt over het 

festival, over de tijd en de muziek van toen. Otis Redding, Jimi Hendrix, Leonard Cohen en 

velen bekende namen hebben daar hun eerste stappen naar eeuwige roem gezet. 

 

 

 

DONDERDAG 19 APRIL 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. En daarover komt hij 

vertellen. 

DONDERDAG 19 APRIL 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 APRIL om 15u - CUBA: het land 

Gie Fiermans stelt ons Cuba als land voor. De geschiedenis en de bijzondere plaats van het 

land in de wereld. Maar hij vertelt ook over al het andere merkwaardige van het eiland: over 

de natuur, over de cultuur, over de mensen en over al het lekkers.  

DINSDAG 24 APRIL om 20u - Zo doe je dat: LEER 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 APRIL om 20u - Special: DE GEMEENTE 

Wie of wat is in feite 'de gemeente'? Wat doet een gemeente allemaal (en wat niet)?  Met de 

gemeenteraadsverkiezingen voor de deur op 14 oktober, staan we stil bij de bevoegdheden, 

de functies en de organisatie van een gemeente. Sven Brabants komt ons dat vertellen.  

 

 

 

 


