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Overzicht optredens  
Do 20/09/18: Sven De Ridder, Brik van Dyck en Fokke Van 

Dermeulen met Try out Moppen aan de toog. 
p2       

Do 04/10/18:  Thomas Smith met Try out De jaren van 
verstand      p3 

Do 11/10/18:  Soe Nsuki met Try out Soetopia  p4 
Do 08/11/18:  Bart Van Loo met Try out Jacques Brel 40 jaar dood en onsterfelijk  

een meeslepende vertelling       p5    
Vrij 09/11/18:  Damtus Samenzingen begeleid door Jan Jacobs (zang) en Thierry Van Eeckhout 

(accordeon) – gratis inkom       p6           
Do 15/11/18:  Senne Guns met Try out Over Muziek (en de rest)    p7   
Vrij 07/12/18:  Begijn Le Bleu met Try out Toch bedankt!     p8   
Do 14/02/19:  Tine (geen buffet, wel Valentijnsmenu)      p9   

Try out Les histoires bizarres met Franse chansons en vertelling  
Do 14/03/19:  Vitalski met don Vitalski speelt “De ideale schoonzoon”   p10            
Do 21/03/19:  Nigel Williams met Best of                                            p11             
Do 04/04/19:  Wouter Monden met Try out Zomaar     p12  

Inkom optredens: 10 euro enkel inkom         

 

Ook combinatie met maaltijd vooraf mogelijk, 
scroll naar onder voor meer details. 

 

 

 

Reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 
0472/79.48.64, plaatsen beperkt. 
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Do 20/09/18: Sven De Ridder, Brik Van Dyck, Fokke Van Der 
Meulen met Try out 'Moppen aan de toog' 

Moppen aan de toog, een Tony Bell tribute! 
Sven De Ridder, Brik Van Dyck en Fokke van der 
Meulen brengen een hommage aan Tony Bell en 
de kunst van het moppentappen. 
 
Tony Bell overleed in 2006 op 93-jarige leeftijd. 
Zestig jaar lang stond hij op de planken als 
moppentapper, zanger en acteur. In menig 
platenkast staat wel een LP van Tony Bell en 
iedereen kent wel een mop van hem. 
 
Dit drietal met Fokke als moderator en Sven en 
Brik als de 2 hoofdrolspelers/vertellers, schetsen 
in deel 1 het leven en werk van Tony Bell, 

doorspekt met sappige anekdotes, plezante fragmenten en goede grappen. Ook vertellen ze over de mop in 
het algemeen. Na de pauze worden er voluit moppen getapt. Alsof Tony zelf er weer bij is. 
Fokke van der Meulen is uitbater van comedycafé The Joker. Deze ingeweken Nederlander is liefhebber van 
humor in de breedste zin van het woord. Van Bill Hicks en Richard Pryor over Freek de Jonge tot … jawel Tony 
Bell. Hij coacht eveneens verschillende comedians tijdens hun loopbaan. 
Brik Van Dyck is naast acteur ook scenarist van talrijke humorprogramma’s. Als levende moppenencyclopedie 
is hij uiteraard fan van de koning der moppentappers. 
Sven De Ridder voorstellen aan het grote publiek hoeft al lang niet meer. Wat weinigen weten is dat Sven als 
jonge artiest de grote Tony Bell nog persoonlijk gekend heeft. 
Samen brengen deze 3 vrienden een eerbetoon aan deze ras-entertainer. 
19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Moppen aan de toog vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Do 04/10/18: Thomas Smith met Try out De jaren van verstand 
Thomas’ eerdere shows werden allemaal met vier- en zelfs vijf sterren 
recensies beoordeeld in de Vlaamse kranten. En niet verwonderlijk: het 
improvisatievermogen van Thomas kent geen grenzen. Zowel comedians als 
critici zijn het erover eens: Thomas kent zijn gelijke niet in het Nederlandse 
en Vlaamse circuit. 

‘De Jaren Van Verstand’ hoe bereik je die, en heb je daar je verstand wel 
voor nodig? 
Net als artikels in een roddelblad flitsen onze gedachten aan hoge snelheid 
voorbij, maar welke zou je best niet lezen en lees je daarom net wel? 
 
Zullen we ooit met zijn allen de jaren van verstand kunnen bereiken of 
zullen onze hersenen, soms vriend, soms vijand, soms een totale 
onbekende, ons altijd in de weg staan? 
 
Wie Thomas kent mag een nog vrijere, rijpere, eerlijkere en vooral 
grappigere Thomas verwachten. Wie hem niet kent kan alleen maar die 
schade inhalen door nu wél te komen kijken. 
De Jaren Van Verstand, zonder twijfel zijn meest recente show tot nu toe! 
Over zijn eerdere show ‘STRAK’: 

“Thomas Smith brengt in ‘Strak’ al het goede bij elkaar uit zijn vorige shows. Vintage mimiek en bewegingen, absurde 
grapjes en imitaties en briljante interactie met het publiek.” 
★★★★★ De Standaard 
Over zijn eerdere show ‘Chaos’: 
“Een hoge aaibaarheidsfactor zelfs, hoe maf of bizar ook de instantgrappen die hij maakt. Maar toch vooral omdat hij 
zijn vak perfect beheerst, in de zuiverste meest oorspronkelijke vorm.” 
★★★★★ De Standaard 
 
19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Thomas Smith vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Do 11/10/18: Soe Nsuki met Try out Soetopia 

 
 
Soetopia, de ultieme feel good show! 

Bloemetjes plukken, 4 broers hebben, arm zijn en croque-
monsieurs eten: dat is de wereld van jonge artiest Soe Nsuki. 

In haar eerste zaalshow neemt ze het publiek mee op reis 
door het onvoorspelbare landschap van Soetopia, het land der 
eeuwige positiviteit. Een land waar de glazen overvol zijn, 
maar waar tegenslag ook zijn plaats heeft.  

 

Wordt er gelachen? Ja! Wordt er geweend? Ja! Wordt er geld 
uitgedeeld? Misschien! 

Kom kijken als u klaar bent om een avondje te genieten van de 
energiebom die Soe is.  

 

Eén belofte: u komt buiten als een gelukkiger mens! 

 
 
 

19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Soe vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Do 08/11/18: Bart Van Loo met Try out Jacques Brel 40 jaar 
dood en onsterfelijk - een meeslepende vertelling 

Het is alweer veertig jaar geleden dat een taaie 
longkanker de grote Brel klein kreeg. Slechts 
achtenveertig werd hij, en toch is hij onsterfelijk.   

 Rasverteller Bart Van Loo, die met zijn boek 
Chanson doorbrak bij het grote publiek, duikt in 
het rijke leven en oeuvre van Brel. Hij gaat op 
zoek naar de juiste toedracht van zijn dood, en 
vraagt zich af hoe le grand Jacques tegen de dood 
aankeek. Tegelijk houdt hij zijn liefdes(liedjes) 
tegen het licht. Eros en Thanatos, liefde en dood, 
het zijn thema’s die Brel als geen ander bezong.   

 Uiteraard kan Van Loo het niet laten om te 
verwijzen naar Gilbert Bécaud, Georges Brassens, 

Charles Aznavour en andere Barbara’s, ja, zelfs naar Claude François, de tegenpool van Brel, de man van wie 
we ook al veertig jaar geleden afscheid moesten nemen.  

Een verhaal zoals alleen Bart Van Loo dat kan vertellen: bevlogen, nostalgisch en met evenveel kennis van 
zaken als zin voor humor.  

19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Bart Van Loo vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Vrij 09/11/18: Damtus alias Singhet ende Wezet Vro in 
Deze avond gaan we samen zingen met Vlaamse slagers, bekende 
meezingliedjes en vooral: ons eens goed amuseren. 
Start 20u, begeleid door Jan Jacobs (zang) en Thierry Van Eeckhout 
(accordeon) – gratis inkom 
 
Hiermee willen we verwijzen naar den Dam, ons straatje, een cantus uit onze 
studententijd en gewoonweg samen zingen en een vrolijke avond beleven. 

Wat is het niet? 

Een cantus met zatte studenten die lauw bier à volonté uit kruiken drinken. 

Wat is het dan wel? 

Gezellig samen zijn, iets naar keuze drinken (vb een streekbiertje of een non-alcoholische cocktail), samen 
zingen onder begeleiding van Jan Jacobs (zang) en Thierry Van Eeckhout (accordeon).   

Er is een leuke mix van liedjes uit de studentencodex (denk maar aan Io Vivat – Daar was laatst een meisje 
loos) als Vlaamse klassiekers (denk maar aan Maria Maria ik hou van jou – Als marktkramer ben ik geboren). 

Wij voorzien de boekjes met teksten, dus je hoeft geen codex te hebben. 

Wanneer en waar? 

Vrijdag 9/11 start om 20u in het zaaltje van ’t Schipken, Dam 114, 2890 Sint-Amands.  Er is de mogelijkheid 
om voor de Damtus iets te eten in ’t Schipken.  Dit kan à la carte en we hebben ook een aantal suggesties 
die avond. 

Wat kost het? 

De inkom is gratis, de drank is wel betalend. 

Hoe deelnemen? 

Aangezien de plaatsen beperkt zijn vragen we vooraf te reserveren via femke.vleminckx@hotmail.be of 
0472/79.48.64. 
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Do 15/11/18: Senne Guns met Try out Over Muziek (en de rest) 
 

Regie: Raf Walschaerts (bekend van Kommil Foo)  

Over Muziek (en de rest) is de eerste 
solovoorstelling van Senne Guns. Gegroeid uit 
huiskamerconcerten waar verhalen tussen 
songs een eigen leven gingen leiden, zwemt 
hij aan de piano met nieuwe nummers en 
gekende goudvissen doorheen de 
geschiedenis van 2000 jaar muziek. En de 
rest. Langs Mozart en god, liefde, Siri en 
dodecafonie. Cabaret en popmuziek in de 
blender, koud geserveerd, warm aangeraden. 

 

“Geniaal was het. Senne Guns over dodecafonie. Dat is muziek die klinkt alsof er een kat over de piano loopt. 
Best masterclass ever.” - Sven Speybrouck (Interne Keuken, Radio1) 

 

“Magisch. Plezant, interessant, spannend, leerrijk, passie, humor… over muziek. Machtig!” (Een gast op 
Twitter) 

19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Senne Guns vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Vrij 07/12/18: Begijn Le Bleu met Try out Toch bedankt! 

 
 

 

De wereld redden kan hij niet, daarom begint Begijn met zichzelf. 

Hij brengt herkenbare huis-, tuin- en keukenverhalen met een 
scherp randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch dankbaar 
zijn: grappig en relativerend. 

Begijn werd bekend door het televisieprogramma Foute Vrienden, 
presenteerde het kinderprogramma Taarten van Begijn, schreef 
een boek over wielrennen en maakt Fwiet! Fwiet! , een podcast 
over zijn passie vogelspotten. Maar bovenal doet hij al jaren wat 
hem nauw aan het hart ligt: spelen.  
 
 
 
 
 
 

 
19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 

hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Begijn Le Bleu vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 

 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Do 14/02/19: Tine met Try out Les histoires bizarres  

 
 
 
 
 
De tweede voorstelling van Tine Vandenbussche (Valentine 
Delaboite) als opvolger van L’amour c’est fou. 
Ze vertelt over grappige, intrigerende en spannende situaties die ze 
meemaakte tijdens de talloze activiteiten in haar 25-jarige carrière. 
Anekdotes, uit haar artistiek leven gegrepen, in een cabaretesk jasje 
afwisselend met Franse chansons uit ons collectief geheugen. 
 
Deze avond zal er geen buffet zijn, wel een heus Valentijnsmenu. 
 
 
 
 
 
 

Inkom (incl smeuïge huisbereide chocoladetaart of Bretoense appeltaart tijdens de pauze): €15,5 
 

Valentijnsmenu: 5 gangen (inclusief inkom ): €47,5 
 

18u30: start Valentijnsmenu 
Boekweitpannenkoek met gerookte paling op een hartje van rode biet 

******* 
Lichtpikant paprikasoepje 

********* 
Sorbet 

********* 
Kip in chocolade-chilisaus met rijst Of Zalmpapillotje met aardappeltjes 

******** 
Overheerlijke smeuïge chocoladetaart of Bretoense appeltaart (tijdens de pauze) 

 
Koffie of thee (tijdens de pauze) 

 
Start Valentijnsmenu 18u30        Start optreden 20u30 
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Do 14/03/19: Vitalski met don Vitalski speelt “De ideale 
schoonzoon”                 

Na een leven lang te hebben rondgedobberd als een uitbundig vrijgezel, 
is de levende legende Don Vitalski, tot zijn eigen schrik, tamelijk 
plotseling een huisvader geworden - met een relatie, een garage en twee 
kinderen. “En dat terwijl ik maar één kind wilde - en twéé relaties.” Zijn 
kinderen zijn schatjes - maar: als ze een nietjesmachine in handen 
krijgen, slaan ze hem posters van K3 in zijn rug. Zijn vrouw is fantastisch 
(op haar ietwat scheefgetrokken mond na)- maar: juist daardoor wordt 
het Vitalski duidelijk dat ze hem bedriegt met andere mannen. Waarom 
anders gaat ze nu ineens drie keer per dag naar de zonnebank? (Niet te 
vergeten: zijn vrouw is een Congolese…) Deze en andere angstaanvallen 
spelen Vitalski parten, totdat hij beslist: “Onderhand moet ik dan ook zélf 
maar eens vreemdgaan!!…” Vol goeie moed heeft hij zijn bovenlijf reeds 
ingezalfd - totdat daar plotseling zijn schoonfamilie voor de deur staat. 

“De ideale schoonzoon” is Vitalski's vijftiende avondvullende 
comedyshow. Na enige meer omstandige theaterproducties, is “De ideale 
schoonzoon” een rechtstreekse terugkeer naar zijn roots: comedy zonder 
franje, pur sang, met een duizelingwekkende vaart - maar tegelijk één 
grootse vertelling. Want Vitalski is ook steeds, behalve een comedian, 
een rasverteller. 

 "Vitalski volg ik op de voet." (Jan De Smet in De Standaard) 
"Als ik Vitalski bezig zie, word ik wel eens jaloers.” (Philippe Geubels in Humo) 
“Soms lijkt het alsof je naar Toon Hermans zit te kijken.” (Raf Walschaerts in De Standaard) 
 
19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Vitalski vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Do 21/03/19: Nigel Williams met Best of       

Nigel Williams, afkomstig van 
Bristol (UK) is één van de 
grondleggers van de nieuwe golf 
van Belgische stand-upcomedy 
van eind jaren negentig. In 2000 
won hij Humo’s Comedy Cup en 
sindsdien bestookt hij vanaf 
podia in binnen- en buitenland 
het publiek met zijn up-tempo 
stand-upcomedy.  Geen typetjes, 
acts, speciaal decor of 
attributen, enkel Nigel en een 
microfoon. 

Hij brengt stand-up in de 
zuiverste Angelsaksische traditie, 
geënt op de actualiteit, met 
messcherpe observaties en met 

veel improvisatie, freewheelen en met ruimte voor pittige interacties met het publiek.   

Nigel op zijn best dus: dicht bij het publiek, onvoorspelbaar, eerlijk, verontwaardigd en confronterend. 

Verwacht je aan een stand-up sneltrein met een ‘best of’ van 7 zaalshows aangevuld met nieuwe teksten die hij speciaal 
schrijft voor deze avond. 

19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Nigel Williams vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Do 04/04/19: Wouter Monden met Try out Zomaar 

Wouter is stand-up comedian sinds 2010. In november van 
dat jaar won hij de juryprijs van de Culture Comedy Award. 
Daarna is hij nooit meer van de Nederlandse en Belgische 
podia af gegaan. Met jaarlijks 175-200 optredens is hij ruim 
ervaren en kan hij optreden in elk type zaal en voor elk soort 
publiek.  

In België toert hij vanaf september 2018 in vaste line-up met 
Nigel Williams en Johnny Trash:  
DE RODEO’S 
(https://www.youtube.com/watch?v=1_0UtdfP6Ek) 

Momenteel is Wouter zijn nieuwste onemanshow ‘Zomaar’ aan het try-outen in Nederland. 
Hij vuurt in deze voorstelling aan de hand van vragen van zijn dochter een spervuur aan grappen af over o.a. kickboxles 
met huisvrouwen, verhuizen naar het platteland en verkleinwoorden.  Hij geeft 
het antwoord op de vraag “Waarom doe je wat je doet?” Als kind doe je lekker waar je zelf zin in hebt. Totdat het 
moment komt waarop je je best moet gaan doen op school. Zodat je goede cijfers haalt. Zodat je een goede vervolg 
opleiding kunt doen. Zodat je een goede baan kunt krijgen. Zodat je zoveel stress krijgt dat je met een burn-out thuis 
komt te zitten. En wat krijg je dan te horen? Dat je moet gaan doen waar je zelf zin in hebt. Net als toen je kid was. 

De stijl van Wouter Monden is het beste te vergelijken met de stijl van Wouter Monden. Hij is een innemende verteller, 
toegankelijk maar ook scherp en met veel ruimte voor snelle interactie. Wouter was te zien bij The Comedy Factory, te 
horen in de Nederlandse Q-Musicals, speelt regelmatig bij Comedy Café Amsterdam en schreef mee aan Dit Was Het 
nieuws. Ook is hij de publieksopwarmer van het populaire TV-programma Zondag met Lubach. 

19u: start hartig pannenkoekenbuffet, 20u30 start optreden 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met optreden Wouter Monden vanaf 19u: €30 p.p. 
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en lactosevrij) met 
verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start optreden om 20u30 
 
plaatsen zijn beperkt, reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be of 0472/79.48.64 
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Workshop eigen meubel patineren: 
 
maandag 3 december 2018 10u-17u of 
zaterdag 22 december 2018 10u-17u 
 

 
 
Je leert op één dag stapsgewijs een eigen meubel patineren. 
Aan de hand van enkele voorbeelden bepaal je zelf met 
welke techniek je aan de slag gaat: één of twee verfkleuren, 
een lichte of donkere afwerking, een fijne of iets meer grove 
veroudering, extra details met sjablonen of craquelé… 
Je ontvangt een basis aan productinformatie, samen met het 
stappenplan patineren van meubels. 
Begeleiding: Annemie Engels 

65 euro - Prijs is excl. eventueel grenen kruk: 12 euro  

De workshop gaat door vanaf 6 deelnemers met een maximum van 8 deelnemers. 

 
De begeleiding zorgt voor al het nodige materiaal om te patineren: verf, meubelwas, borstels… 
Meebrengen:  
- lunchpakket 
- een klein meubelstuk zoals een stoel, bijzettafel, nachtkast, halkastje, naaitafeltje… of enkele accessoires: 
tafellamp,  spiegel, vaas, kader…  
- schort en werkhandschoenen (als je dat wenst) 
- lakens of dekens, ter bescherming van je meubeltje tijdens het transport van/naar huis. 
Opgelet: als je geen eigen meubel kan voorzien, kan je bij inschrijving een grenen kruk reserveren en 
omtoveren tot een rustiek meubelstukje of hip bijzettafeltje met behulp van sjablonen. 

Wens je in te schrijven voor één van de twee data? 
Stuur dan een mailtje naar femke.vleminckx@hotmail.be, vermeld er ook bij welke datum je kiest: 
maandag 3 december 2018 10u-17u of zaterdag 22 december 2018 10u-17u 
Wens je dat we een grenen kruk voor jou voorzien (12 euro extra)?  Laat dit dan ook bij inschrijving weten. 
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WORKSHOP: Zin om wat energie bij te tanken dit najaar?    
Na onze workshops vorig jaar kregen we de vraag of dit geen navolging krijgt.  De focus in deze workshop gaat 
naar jouw lichaam.  We blazen als het ware onze negatieve energie en onze stress weg.  Hierdoor gaan we 
terug naar de basis en komen we weer in contact met ons eigen lichaam.  We zetten onze gedachten even in 
pauze en duiken in en genieten van het moment.  Geen moeilijke oefeningen waarvan je denkt ‘oei dat kan ik 
niet’ of ‘oei dat gaat pijn doen’ of ‘hoe komt dat de rest dat kan en ik niet?’.  Wel simpele oefeningen die we 
in groep al zittend of al staand uitoefenen.  We sluiten telkens onze ogen, dus je kan je alvast niet bekeken 
voelen.  Dan laten we ons leiden door Geerts stem en we komen tot rust.  We trekken ons terug in onze 
veilige cocon en gaan met een aangenaam, ontspannen gevoel naar huis.  
 
Wanneer?  
Di 02/10/18, 09/10,16/10, 23/10 19u45-20u45   
 
Prijs?  
€40 p.p.  voor 4 sessies van telkens 1u 
 
Waar?  
’t Schipken, Dam 114, 2890 Sint-Amands (in ons zaaltje achteraan)  
 
Door wie?  
Geert Scheurweg, uitbater van ’t Schipken en kinesitherapeut  
 
Voor wie?  
Voor iedereen, jong, oud, man, vrouw die zin heeft om wat energie bij te tanken en aandacht wilt schenken 
aan zijn/haar lichaam en rust. Zowel voor mensen die reeds deelgenomen hebben als voor mensen voor wie 
het allemaal nieuw is, iedereen is welkom. 
 
Hoe inschrijven?  
Via femke.vleminckx@hotmail.be  
 
 

 

 


