
 

DIN 5 december: 15u   

INTRO TO ‘KLASSIEK MUZIEK’: 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. 

 

DIN 5 december: 20u 

LIVE MUSIC: het Nomad Swing Trio ! 

Eén keer in de maand staan er goeie muzikanten op het podium van onze club. Een klein 

podium, gezellige sfeer en muziek van topkwaliteit, meer moet dat niet zijn. Vanavond een 

mix met swing en blues standards, bewerkingen van Franse chansons en Oosterse 

melodieën. Een boeiende muzikale reis met topmuzikanten. (www.nomadswing.be) 

 

DON 7 december: 15u 

SERIE ‘WIJN’ (2). Welk glas? Hoe ontkurken? 

Zelf kun je heel wat doen om optimaal te genieten van de wijn die je in huis hebt gehaald. 

Eerst: hoe ontkurk je best de wijnfles? En: in welk glas wilt de wijn het liefst worden 

gedronken? Onze sommelier leert je hoe je van elke wijn een bijzondere belevenis kunt 

maken. Komt goed van pas voor de komende feestdagen.  

 

DON 7 december: 20u   

IN DE KLAPSTOEL: het Ketje 

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.   

 

DIN 12 december: 15u   

Singalong 

Wat is er ontspannender dan samen zingen? Onze maandelijkse singalong onder leiding van 

Diede is inderdaad elke keer een zalige belevenis. Even goed voor geoefende zangers als 

voor de badkamerzangers. Benieuwd welk thema zij deze keer voor ons in petto heeft. 

 

DIN 12 december: 20u   

Serie ‘The Beatles’: deel 4 

In de vorige 3 delen van de serie besprak Francis Peeters 3 LP’s gekozen door leden van de 

club. Tot slot van de eerste serie over Fab 4 uit Liverpool vertelt Francis Peeters over zijn 

favoriete LP. En zo luisteren we verwonderd met nieuwe oren naar die vertrouwde songs. 

 

 

 



DON 14 december: 15u 

SERIE ‘WIJN’ (3). Hoe schenken? 

De manier waarop je de wijn voorbereidt om geschonken te worden kan een enorme impact 

hebben op hoe de wijn uiteindelijk smaakt wanneer je hem drinkt. Schenken zonder morsen, 

hoe doe je dat best? Met een beetje voorzorg kan wijn schenken en genieten op een 

ongedwongen manier. Onze sommelier leert je de truukjes. 

 

DON 14 december: 20u 

BREICAFE: sloefen breien 

Het wordt winter en de koude avonden komen er aan.  Daar doen we iets aan door zelf 

warme sloefen te breien.  Breng warme wol en breinaalden mee, Lief zorgt voor enkele 

voorbeelden en patroontjes. Heb je andere problemen (brei- en haak-), dan kunnen die 

vaneigens ook opgelost worden bij een lekker wijntje en muziekje. 

 

DIN 19 december: 15u 

IN DE KLAPSTOEL: 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 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. 

 

DIN 19 december: 20u 

VINYL 

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 juke-box a go go! 

 

DON 21 december: 15u 

SERIE ‘WIJN’ (4). Wijn met bubbels 

Sprankelende wijn drinken is een vrolijk moment voor iedereen, overal en op alle momenten 

van de dag. We hebben de keuze uit veel verschillende soorten mousserende wijnen die elk 

op een verschillende manier worden gemaakt. Onze sommelier legt het u allemaal uit. En 

laat de feestdagen dan maar komen! 

 

DON 21 december: 20u 

Feesteditie JUKEBOX JO 

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!) 

   

DIN 26 december: vanaf 15 u 

UMMAGUMMA’S TOP 50 SONGS: deel 1 

Een speciale namiddag met feestelijke ambiance. We eindigen het jaar in muzikale 

schoonheid. We draaien eerst de pare nummersvan de enige echte top 50 aller tijden (die 



van ons): dus nr 50, nr 48, nr 46 tot de nr 2. Pronostikeren kan! Er zijn hele mooie prijzen te 

winnen (vaneigens). 

 

 

DON 28 december: vanaf 15u 

UMMAGUMMA’S TOP 50 SONGS: deel 2  

Kom klinken op het jaar dat weeral voorbij is en geniet van de topsongs die door de 

leden van de club zijn gekozen als de geweldigste allertijden. Nu is het de beurt aan de 

onpare nummers van onze top 50-lijst: nr 49, nr 47, nr 45 tot de absolute nr 1. Onze 

pronostiek: Always Look At The Bright Side Of Life!  

 


