
 

Activiteiten JUNI 2018 

 

DINSDAG 5 JUNI om 15u - KLASSIEKE MUZIEK: John Cage, John Adams, Arvo Pärt, ea 

Klassieke muziek leeft! Ook in onze tijd wordt er prachtige klassieke muziek gecomponeerd. 

Jan Van Gassen vertelt er over zoals alleen hij dat kan: boeiend, klaar en duidelijk, en met 

grote passie voor het klassieke notenspel. Kom tal van muzikale pareltjes ontdekken. 

DINSDAG 5 JUNI om 20u - DE GEMEENTE IN DE TOEKOMST (door Marc Suykens) 

De ideale gemeente, hoe ziet die er uit? Hoe gaat het takenpakket van een gemeente 

evolueren? Wat met participatie van de burgers? Dat komt ons de voormalige algemeen 

directeur van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten, dhr. Marc Suykens, vertellen. 

 

DONDERDAG 7 JUNI om 15u - SINGALONG 'COUNTRY' 

Zangers + niet-zangers op post voor een middagje country! Inderdaad, onder de deskundige 

leiding van Diede Meyvis zingen we een reeks overslijtbare songs over liefde en leed op z'n 

Amerikaans. Cowboy-boots aandoen mag, maar hoeft niet om er van te genieten. 

DONDERDAG 7 JUNI om 20u - VROUWEN IN DE ROCK (door Robert Van Yper) 

Robert Van Yper schreef straffe boeken over rockmuziek. Vanavond komt hij ons vertellen 

over de voorloopsters van Janis Joplin e.a. Wat was hun bijdrage in de rockgeschiedenis? Hij 

schetst daarbij de sociale context en de plaats van de vrouw in de wereld in de fifties. 

 

VRIJDAG 8 JUNI om 19u30 (tot 0u30) - KAARTAVOND UMMAGUMMA 

VOOR HET GOEDE DOEL (project ESLABONSOCIAL in Equador) 

Ieder speelt voor zich - om ter meeste slagen - 4 rondes van 12 spelletjes - vaste troef per 

spelletje - eenvoudig om mee te spelen - iedereen kan winnen - fijne prijzen 

 

Plaats: lokaal De JoS (naast de brandweer in het Parkske tegenover bakker Delafaille) 

Inschrijvingsgeld 10€ - Inschrijven tot donderdag 31 mei, elke dinsdag en donderdag van 

14u tot 22u in lokaal De JoS, of door overschrijving van 10€ op rek Ummagumma BE82 9731 

6178 9768 met vermelding van je naam. 

 

 

DINSDAG 12 JUNI om 15u - COCKTAILS UIT CUBA  (door Gie Van Opstal)  

Binnenkort is het weer zomer, de tijd van de cocktails. Samen met de rum kwamen vele 

cocktails overgewaaid uit het verre Cuba, zoals de cuba libre, de mojito, de daiquri. Onze 

sommelier Gie Van Opstal vertelt ons de geheimen van een goeie cocktail. Santé! 

DINSDAG 12 JUNI om 20u - WERELD ACHTER TRALIES  (door Jan De Cock)  

Jan De Cock trok wereldwijd langs zo'n honderd gevangenissen en liet zich opsluiten om 

'van binnenuit' de polsslag te voelen van mensen achter de tralies. Hij schreef er een boek 

over 'Hotel Prison' en richtte een ondersteuningsproject op. Een man met een groot hart. 

 

 



DONDERDAG 14 JUNI om 15u - DANSNAMIDDAG 'DISCO' 

Heb jij dat ook? Je hoort muziek en je begint spontaan te bewegen. Dan denken wij in de 

eerste plaats aan discomuziek: van Barry White, The Bee Gees, Boney M tot Michael Jackson. 

Wij laten deze onverslijtbare danshits op u los. Put on your disco-dancing shoes! 

DONDERDAG 14 JUNI om 20u - Over: MOSKOU (door Lucy Levina) 

Een avond over de hoofdstad van Rusland. Onze gids is geboren en getogen in Moskou. 

Sinds enkele jaren woont ze in Antwerpen en spreekt ze al bijzonder goed Nederlands. Zij 

komt vertellen over de stad van 12 miljoen Russen en over het leven in het hart van Rusland. 

 

 

 

 

DINSDAG 19 JUNI om 15u - BREI - en KAARTCAFE 

We schuiven de benen onder tafel voor een gezellige namiddag. We doen ons namelijk te 

goed aan de oudste sporten in onze contreien: kaarten en breien. Dus breng uw priemen en 

uw troeven mee, en laat de zon maar schijnen. 

DINSDAG 19 JUNI om 20u - Over: LEIDERSCHAP (door Anouk De Cuypere) 

Vanavond een boeiende jongedame op bezoek! Ze schreef al een boek over mindfullness en 

doet voor de universiteit wetenschappelijk onderzoek naar de wereld van morgen. Hoe gaat 

hij er straks uitzien, wat zijn de uitdagingen en wat voor leiders zijn er voor nodig? 

 

DONDERDAG 21 JUNI om 15u - Over: SIBERIE  

Op de dag dat bij ons de zomer begint, trekken wij naar het verre noorden. We maken 

kennis met de bewoners van de toendra en hun eeuwenoude cultuur en wijsheid. Een 

immens groot gebied met grote rivieren en grote meren. Siberië: een grote onbekende. 

DONDERDAG 21 JUNI om 20u - LIVE MUSIC: RIK MERCELIS  

Een jaar geleden stond deze fijnbesnaarde zanger-gitarist al op ons podium. Wie er bij was, 

zal je zeggen: zeker komen, want hij brengt bekende en minder-bekende songs in een eigen 

improvisatie. En hij doet dat zo goed dat we hem terugvroegen: nu met nieuwe songs. 

 

DINSDAG 26 JUNI om 15u - In de klapstoel: DE DANSSCHOOL  

Je bent nooit te oud om te leren je beste beentje voor te zetten. Deze middag komt Ludo 

Van Looveren van de dansschool in Schilde ons uitleggen wat zij allemaal te bieden hebben 

aan kwieke dames en heren zoals wij. Dansend door het leven, het kan dicht bij huis. 

DINSDAG 26 JUNI - 20u: VINYL: THE ROLLING STONES 

Vanavond draaien we platen (échte platen, cd's of zo) van The Rolling Stones. Heb je nog LP's 

of singeltjes van Mick en Keith en hun kompanen liggen, brengt ze gerust mee. Zo wordt het 

een avond vol blues gedreven rockmuziek met de grootste bek, de fermste gitaar en fijnste 

drumslagen. It's only rock 'n roll, but we like it! 

 

 

 

 


