
 

ACTIVITEITEN FEBRUARI 2018 

 

DONDERDAG 1 FEB: 14u30 – 10 OM TE ZIEN 

Wat zijn jouw 10 merkwaardigste plekken op de wereld? Dat vroegen we aan Jan Bulckmans 

die zowat overal op de aardbol heeft rondgereisd. Vandaag toont hij ons de beelden en 

vertelt hij het verhaal erbij. Samen met hem trekken we de wereld rond. Reizigers op post! 

 

DONDERDAG 1 FEB: 20u – Danseres PINA BAUSCH 

Een avond in het teken van een danseres die van grote betekenis is geweest voor de 

moderne dans. Met haar eigen dansgezelschap creëerde zij dansen met veel menselijk 

gevoel. Je krijgt tekst en uitleg en beelden van haar ontroerend danstheater. 

 

DINSDAG 6 FEB: 14u30 – W.A. MOZART 

Een namiddag in het teken van het classicisme en het wonderkind Wolfgang Amadeus 

Mozart. Jan Van Gassen neemt ons mee naar de wereld van een van de grootste componisten 

van de klassieke muziek. En laat je meegenieten van de prachtige muziek. 

 

DINSDAG 6 feb: 20u – LIVE MUSIC: optreden van SOUTHERN HARMONY 

Een accoustic stringband die de pannen uitswingt. Met alleen snaarinstrumenten, dus zonder 

drums. Ze brengen een mix van bluegrass, country, blues en old time folk. Bekende en 

minder bekende covers en eigen nummers. Maak je klaar voor avond vol ambiance. 

 

DONDERDAG 8 feb: 14u30 – GOED IN MIJN KLEREN (deel 2) 

De kleren die je draagt kunnen je een fijn gevoel geven. Maar dat is niet zo eenvoudig als je 

ouder wordt, want dan verandert je lichaam. Gerd Campaert geeft ons tips over kleding 

kiezen en andere keuzes om er goed uit te zien en je goed te voelen. Voor vrouw én man. 

 

DONDERDAG 8 feb: 20u – Over VEERKRACHT 

Het leven is niet altijd gemakkelijk, soms zelfs hard. Hoe ga daar mee om? Hoe kun je die 

klappen een plaats geven? Waar vind je de energie om weer op te staan? Sommige mensen 

komen er sterker uit dan voordien: hoe doen ze dat? Gerd Claes vertelt er over. 

 

DONDERDAG 13 feb: 14u30 – SINGALONG 

Samen, met de glimlach, leuke liedjes zingen, dat brengt ons bij elkaar. Ja, dat voelen wij 

aan ons hartje. Meer moet dat niet zijn voor een lekker warm gevoel in het putteke van de 

winter. We zijn benieuwd welk thema Diede vanmiddag uit haar mouw weet te schudden! 

 

DINSDAG 13 FEB: 20u – NIEUWE BURGERS, NIEUWE VERENIGINGEN 

We leven in een tijdperk van verandering.  Het maakt dat heel wat organisaties voor de 

uitdaging staan zichzelf opnieuw uit te vinden. In deze lezing geeft Krist Pauwels een zicht 

op deze evoluties en biedt hij verenigingen en overheid kapstokken om hiermee om te gaan.  

 



DONDERDAG 15 FEB: 14u30 – DE PADDENOVERSTEEK 

Binnenkort gaan de padden weer op …pad. Dan steken ze over naar de poelen om zo gauw 

mogelijk te paren. Maar hoe zit dit fenomeen van moeder natuur nu juist in elkaar? 

Dat komt Dirk De Mey ons deze namiddag uit de doeken doen. 

 

DONDERDAG 15 FEB: 20u – SERGE GAINSBOURG (deel 1) 

Rudolf Hecke komt vertellen over het leven en het werk van Serge Gainsbourg. In het 1ste 

deel over zijn jeugd en de muzikale beginjaren tot 1965. In het 2de deel van de jaren 60 tot 

nu. Al de verhalen, ook dat van Melody Nelson. Plus: live optreden met zijn songs. 

 

VRIJDAG 16 FEB: 20u – in WERF 44: Braziliaanse gitaarvirtuoos ULISSES ROCHA 

Wil je twee topmuzikanten aan het werk zien in Schilde? Dan is deze avond een absolute 

topavond. Ulisses Rocha, een van de fijnste Braziliaanse gitaristen/componisten komt naar 

onze gemeente! Bovendien speelt hij samen met Sam Vloemans, een veelgeprezen multi-

instrumentalist van bij ons. Dat wordt genieten. 

- Toegangsprijs: 10€ - Leden Ummagumma vzw: 5€ 

- Kaarten verkrijgbaar dinsdag en donderdag van 14u tot 22u, lokaal DE JOS, Eugeen  

   Dierickxlaan 14, Schilde. Aantal beschikbare plaatsen: 120.  

 

DINSDAG 20 FEB: 14u30 – Gezelschapsspellen van nu (deel 2) 

Wie kent er de gezelschapsspellen van vandaag? Die zijn nog spannender en plezanter dan 

die van vroeger. Dat kan niet, dachten wij. Tot in januari Chris en Linda ons kwamen 

verrassen met tal van nieuwe spellen. Dat wordt een boeiende spelnamiddag! 

 

DINSDAG 20 FEB: 20u – WONEN IN DE TOEKOMST 

Een ronde tafelgesprek met architect Gerd Van Zundert die vertelt over zijn project voor 

alternatief samenwonen voor ouderen in Westmalle en met Jan Flament over kangoeroe-

woningen, asstistentiewoningen en andere nieuwe vormen van wonen in de toekomst. 

 

DONDERDAG 22 FEB: 14u30 – Trompettist/zanger CHET BAKER 

Wat gebeurt er als een trompettist gevraagd wordt om enkele liedjes te zingen? Dan krijg je 

iemand die zingt zoals hij speelt. Met het wonderlijke talent van Chet Baker worden dat dan 

opnames voor de eeuwigheid. Vandaag het bijzondere verhaal van een bijzonder man. 

 

DONDERDAG 22 FEB: 22u – Vinyl 

Wij halen de platenspeler boven voor een avond op 33 toeren. Breng je ouwe krakers 

(figuurlijk en letterlijk) mee en wij draaien wat je al lang niet meer hebt gehoord. Trouwens: 

ongelofelijk hoe goed ze nog klinken. Inderdaad, ook platen kunnen hun 2de jeugd beleven. 

 

DINSDAG 27 FEB: 14u30 – BREI- & KAARTCAFE 

Dit belooft een bonte namiddag te worden waar weinig uitleg bij nodig is. Gewoon doen wat 

we al eeuwenlang doen in het land van koning winter: gezellig bij elkaar zijn, de priemen 

kruisen en de kaarten delen. Met een fijn wijntje of een fris bierke, meer moet dat niet zijn. 

 

 



DINSDAG 27 FEB: 20u – Videokunstenaar BILL VIOLA 

De beeldende kunst evolueert met de middelen van de tijd. Het werk van Bill Viola is van een 

ontroerende schoonheid. Hij werkt rond diepmenselijke thema’s zoals geboorte, dood, 

liefde, beweging, emotie, mystiek en bezieling. Laat je inwijden in de nieuwe kunstvormen.  

 


