
 

 

DINSDAG 2 jan: 14u30 – J.S. BACH 

Het 5de deel van onze muzikale reis door de geschiedenis van de muziek. Onze muzikale 

gids Jan Van Gassen staat vandaag stil bij de barokmuziek van de 1ste helft van de 18de 

eeuw met grootmeester J. S. Bach. Dat wordt weer een wonderlijke en leerrijke belevenis. 

 

DINSDAG 2 jan: 20u – DE NIEUWE ERFENISRECHTEN 

De wetgeving over erfenissen is veranderd. Je krijgt o.a. meer vrijheid om zelf te bepalen 

waar je have en goed later naar toe gaat. Wat kan er nu allemaal, en wat niet? Notaris Lien 

Boenders komt het ons uitleggen in gewone mensenwoorden. Goede raad is goud waard. 

 

DONDERDAG 4 jan: 14u30 – TOT UW DIENST 

Een namiddag over de fijne kneepjes van het toogwerk. Speciaal voor de toogvrijwilligers van 

Ummagumma zodat ze ons nog beter kunnen verwennen. Ook leden die de geheimen van 

een goed geschonken pintje of wijntje willen kennen, zijn van harte welkom 

 

DONDERDAG 4 jan: 20u – DE AFRIKA-REIZIGER 

Fons Vandenmaegdenbergh is een wereldreiziger met een passie voor de mensen die hij 

onderweg ontmoet. Met zijn rugzak en zijn fototoestel trok hij door Afrika. Achter de 

kleurrijke foto’s in zijn boek ‘De Laatste Foto’ schuilt een harde realiteit.  

 

DINSDAG 9 JAN: 14u30 – SINGALONG 

Wat is er plezanter dan samen plezante liedjes zingen? Weinig. Heel weinig. Diede leidt ons 

doorheen meezing-songs en lang vergeten ballades. Iedereen is welkom; Er zijn altijd wel 

goeie zangers aanwezig die de douche-zangers onder ons weten te ondersteunen. 

 

DINSDAG 9 JAN: 20u – VINYL 

De formule van deze avond is eenvoudig: wij halen de pick-up boven en jij brengt de platen 

mee. Waar liggen ze, die LP’s van vroeger? Kruip op zolder, daal af in de kelder en duikel die 

zwarte schijven op. Na al die jaren klinken ze eens zo goed.  

 

DONDERDAG 11 JAN: 14u30 – Doc: WOODSTOCK FESTIVAL  

Het eerste grote festival was een ware cultuurrevolutie. With a little help from our friends 

kwam er een hele nieuwe energie in de samenleving. Vrijheid en blijheid. De spotlights op 

deze gebeurtenis en haar betekenis. En de ferme muziek! 

 

DONDERDAG 11 JAN: 20u - JAAROPENING  

Kom je mee het nieuwe jaar inwijden met bubbels en hapjes? We nodigen al onze leden en 

vrijwilligers, andere verenigingen en de mensen van de gemeente uit voor een jaarlijkse 

winterontmoeting. En vertellen over onze plannen voor het jaar 2018. 

 

 



DINSDAG 16 JAN: 14u30 – GEZELSCHAPSSPELLEN VAN NU  

Chris Dedeyne en Linda Claes zijn de bezielsters van een grote gezelschapsspellenclub. Zij 

komen bij ons de spellen van nu uitleggen en demonstreren. Vergeet ‘Mens erger je niet’, nu 

zijn er tal van nieuwe, originele, plezante, spannende, fantastische, gezelschapsspellen. 

 

DINSDAG 16 JAN: 20u – DE DOOD VAN PRESIDENT KENNEDY 

De boeken die internationaal worden aanzien als de referentie over de dood van president 

Kennedy zijn geschreven door een Vlaming: Flip De Mey. Met hem beleven we het onderzoek 

vanaf de eerste rij en ontdekken we wat er echt gebeurde op 22 november 1963 om 12u30. 

 

DONDERDAG 18 JAN: 14u30 – GOED IN MIJN …KLEREN  

Gerd Campaert was een van de eerste modestylistes die met kleuradvies werkte. We leren 

van haar hoe je ook op oudere leeftijd een eersteklasversie van jezelf bent in plaats van een 

tweedeklasversie van een ander. Vandaag: welke kleuren staan je goed en welke minder. 

 

DONDERDAG 18 JAN: 20u – DE VELE VORMEN VAN VERLIES 

Verlies van gezondheid, van (zelf)vertrouwen, van werk, relatie, identiteit, verlies van 

dierbaren … Mensen daar bij helpen is het levenswerk van Gerd Claes van vzw De Kanteling. 

Zij komt vertellen over haar ervaringen en over een nieuwe aanpak om met verlies te leven. 

 

DINSDAG 23 JAN: 20u – JE SPAARCENTEN 

Je trekt geld van pensioensparen, maar wat kun je er vandaag de dag best mee doen? Dat is 

een van de vragen die Fonne Hendrickx regelmatig krijgt. Hij heeft jarenlang in het vak 

gezeten en komt de mogelijkheden van nu uit de financiële doeken doen. 

 

DINSDAG 23 JAN: 20u – DE WATER&ZAND VERZAMELAAR 

Carl Peters is een man met een hoogst origineel idee: van overal waar hij komt in de wereld 

brengt hij water en zand mee. Vanavond vertelt hij over de plaatsen waar hij kwam aan de 

hand van zijn wonderlijke verzameling. Wie weet brengt hij jou op ’n idee?   

 

DONDERDAG 25 JAN: 20u – PLANET EARTH 

Prachtige documentaire met beelden van wilde dieren, landschappen, onderwater- en 

luchtbeelden van over de gehele aarde. Bovendien zijn er ook heel wat wetenswaardig- 

heden over te vertellen. Kom de wonderen van moeder aarde …bewonderen.    

 

DONDERDAG 25 JAN – 20u: JUKEBOX JO 

Bijzondere songs in filmpjes van toen en nu en de weetjes die er bij horen. De laatste 

donderdagavond van de maand trakteren we gewoontegetrouw met een ontspannende 

muziekavond vol anekdotes en verhalen. Joris weet ons altijd weer te verrassen. 

 

DINSDAG 30 JAN – 14u30: BREI- & KAARTCAFE 

Samen de priemen kruisen en de haakpen haar werk laten doen met een drankje binnen 

handbereik, meer moet dat niet zijn. Of samen een kaartje leggen en de tijd vergeten, meer 

moet ook dat niet zijn. Zeker niet wanneer daar een hartverwarmende babbel bij hoort. 

 



DONDERDAG 30 JAN: 20u – IN DE KLAPSTOEL: KOMPAS 

Kompas is een reisorganisatie met een heel eigen filosofie. Zij gaan duurzaam op stap door 

binnen- en buitenland en richten zich vooral op wie de natuur weet te waarderen. Ook 

bieden ze bijzondere city-trips aan. Voor stappers, voor echte reizigers, voor verwonderaars. 

 

 

 

Kom je mee WINTERKAARTEN? 

DONDERDAGEN 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 01/03 - 08/03 

- 15/03 - 22/03 van 11u tot 15u KLEURENWIEZEN in het clublokaal 

 

 

 

 


