CULTUURPLUS
Wichelen Schellebelle Serskamp

Hoeveel redenen heb je nodig om de koffer
in te duiken, van bil te gaan of van jetje te geven?
Eén? Twee? Vijf of negenendertig?
Axel Daeseleire en Hans Van Cauwenberghe
geven je er 237 in de Vlaamse versie van de

DONDERDAG 10 MAART 2016 – 20U
JCC ’T ANKERPUNT SERSKAMP
AXEL DAESELEIRE EN HANS VAN CAUWENBERGHE

“237 REDENEN VOOR SEKS”
WWW.MUSKUTON.BE

Nederlandse theaterhit ‘237 redenen voor seks’.

3-MAANDELIJKS INFOMAGAZINE
JRG 9 - NR 31
MAART 2016

CULTUURPLUS
Nieuws van Dederdeoever
Zoals vorig jaar organiseert Dederdeoever opnieuw een grote poëziewedstrijd voor alle kinderen die in
Wichelen, Serskamp en Schellebelle in het 3e tot en met 6e leerjaar lager onderwijs zitten. Zij kregen intussen via
hun leerkracht een deelnemingsformulier. Kinderen die in onze gemeente wonen en buiten de gemeente naar
school gaan, kunnen alle informatie en een deelnemingsformulier vinden op de website www.dederdeoever.be.
Let op: je deelname moet uiterlijk op 22 maart binnen zijn.
Op 12 juni worden de deelnemers van de poëziewedstrijd in het zonnetje gezet op de Poëziedag & Fun4Kids.
Die dag wordt allerlei animatie voorzien voor de kids, vindt de officiële opening van de nieuwe poëzieroute
door “Den Aard” plaats, is er een verrassingsoptreden… en nog veel meer.
De poëzieroute op Den Aard zal blijven staan tot eind november 2016.
Verder toont het maandelijks cultuurcafé “Den Oever” in de Oude Pastorij van Schellebelle opnieuw een zeer
gevarieerd programma. Raadpleeg hiervoor de cultuuragenda.
Den Oever: Dé plaats om af te spreken met vrienden en kennissen, iedere 2e zondag van de maand,
tussen 11 en 15 uur.

NIET TE MISSEN

Week van de AmateurKunsten (WAK)
De WAK loopt van 29 april tot en met 8 mei 2016.
Het thema dit jaar is MATCH!
Over kunstenaarscollectieven, samenwerking, uitdagingen, blind dates,...
Over hokjes en grenzen en hoe die te doorbreken.
Over meedoen, gewoon voor de sport... of net niet?
Over selectie, battles, wedstrijden, competitie en confrontatie.
Match, durf jij de uitdaging aan?
Dit jaar geven we aan amateurkunstenaars de mogelijkheid om samen
te werken in één ruimte, “matchen” met de ruimte en met elkaar. Zo
kan de keramiste zich laten inspireren door de schilder, de beeldhouwer
door de juwelier, de fotograaf door het samenspel tussen de creaties
en de ruimte, enzovoort. Op het einde komt er een apotheose met
groepstentoonstelling in de werkruimte.
Werk je binnen het thema liever thuis aan je kunstwerk dan kan dat
natuurlijk ook.
Iedereen kan deelnemen aan de WAK. De WAK omvat alle
kunstdisciplines. Via de WAK maak je deel uit van een groter gebeuren:
overal in Vlaanderen en Brussel wordt kunst in de vrije tijd tijdens de
WAK in de spotlights gezet.
Ben je geïnteresseerd, neem dan snel contact op met de cultuurdienst,
cultuurdienst@wichelen.be of 052 43 24 09.
Op 29 april 2016 om 20u zal de tentoonstelling officieel geopend
worden in het Oud Gemeentehuis te Wichelen waar ze toegankelijk blijft
tijdens de Meikermis. Daarna verhuist de tentoonstelling naar de oude
pastorij te Schellebelle waar ze te bezichtigen is op 8 mei gedurende het
cultuurcafé van Dederdeoever. Iedereen is van harte welkom.

VRIJDAG 11 & 18 MAART, ZATERDAG 12 & 19 MAART,
MAANDAG 14 & 21 MAART – 20U
Gildenhuis, Margote 86, Wichelen.
Toneelvereniging TIDOL

VRIJDAG 8 & 15 APRIL, ZATERDAG 9 & 16 APRIL,
MAANDAG 11 APRIL – 20U
JCC ’t Ankerpunt Serskamp
Toneelvereniging WAT?

Een absurde komedie in een regie van Joost Roggeman.
‘God’ gaat over twee oude Grieken die er niet in slagen een passend
einde te bedenken voor een theaterstuk dat bijna in première gaat.
Het publiek kijkt naar een toneelstuk waarin een toneelstuk in
elkaar wordt geflanst en wordt daar op de een of andere manier
bij betrokken.
De schrijver van het Griekse stuk worstelt met een writers block en
gaat te rade bij acteurs en publiek, waardoor fictie en realiteit op
een absurde manier in elkaar overvloeien.
De vraag is of er een god bestaat, of de mensen in het publiek echte
mensen zijn, dan wel of zij ook maar een rol spelen. Wie is echt
zichzelf en wie is fake? Wat is het effect als bepaalde handelingen in
een andere tijdsgeest worden geplaatst?

Regie: Elien De Geyter
Het stormt buiten en binnen. Terwijl Elise alsmaar verder verloren
loopt in zichzelf, proberen twee rivaliserende broers haar wanhopig
terug te halen. Elk op zijn manier, elk op zoek naar zijn eigen Elise.
Na de eenakter “Het Menu” is dit de tweede creatie van de New
Yorkse auteur D.T. Arcieri die WAT? op de planken brengt. Zijn stijl
is onmiskenbaar: met scherpe, bij momenten komische dialogen
fileert hij zijn personages en tekent hij een pijnlijk maar prachtig
verhaal uit.

‘God’ van Woody Allen

Galavoorstellingen: €12, gewone voorstellingen €8
Reservatiegegevens: www.tidol.be of 0479 18 85 93,
elke weekdag tussen 18 en 21 uur.

VRIJDAG 11 & 18 MAART, ZATERDAG 12 & 19 MAART,
ZONDAG 13 MAART & MAANDAG 14 MAART - 20 UUR
MAANDAG 20 MAART - 16 UUR
zaal parochiehuis ‘t Veer te Schellebelle
Toneelvereniging De Constleerende

‘Het Geheugen van Water’

van Shelagh Stephenson in een regie van Francine Vrombaut.
Drie zussen komen voor de begrafenis van hun moeder sinds lange
tijd weer samen in hun ouderlijk huis. De komische confrontaties,
een berg verwarde herinneringen, de onthulling van een schrijnend
geheim en hun moeizame relaties met mannen zijn de ingrediënten
van een prachtig stuk dat nog lang nazindert. Water heeft een
geheugen. Hoe vaak je het ook verdunt, er is een stofje dat altijd
aanwezig zal blijven. De voorstelling ‘ Het Geheugen van Water’ laat
zien dat ons geheugen lang niet zo goed is en dat iedereen selectief
is in wat hij of zij zich herinnert.
Dit toneelstuk is heel toegankelijk en daarmee geschikt voor
een breed publiek. Dit maakt het zeker geen simpel toneelstuk,
integendeel, het rauwe randje zorgt voor een mooi contrast. Het
stuk draait om herkenbaarheid van emoties rondom familiebanden
en is daarin doeltreffend.
De Constleerende beveelt deze voorstelling dan ook warm aan en
hoopt u welkom te mogen heten.
Galavoorstellingen: €15, zaalvoorstellingen: €8
www.deconstleerende.be

JAPANESE DEATH POEM

Met Jens Goeman, Jelle Lauwers, Marlies Van den Bogaert, Lennart De
Geyter, Marlies Impens, Hannelore Temmerman, Wim Baeyens, Axl
van Zomeren, Francine Van Vaerenbergh en Gert Van Tittelboom.
www.watwichelen.be

ZATERDAG 30 APRIL – 20U
ZONDAG 1 MEI – 19U
VRIJDAG 6 & ZATERDAG 7 MEI – 20U
ZONDAG 8 MEI – 16U
Parochiezaal ’t Veer Schellebelle
Toneelvereniging De Jongstleerende

De klokkenluider van de Notre Dame
Hoog boven de stad Parijs, in de spectaculaire klokkentoren van
de Notre Dame, woont de verlegen klokkenluider Quasimodo.
Een toevallige ontmoeting met de beeldschone Esmeralda zet zijn
hele wereld op z’n kop. Hij belandt in een wervelend avontuur vol
actie, spanning en vriendschap, en ervaart dat mensen niet altijd zo
slecht zijn als hij geleerd heeft. Wat is goed of slecht? En zit echte
schoonheid dan toch van binnen?
Precies twintig jaar na de Disney-film wordt Victor Hugo’s bekende
verhaal nu live op de planken gebracht door De Jongstleerende.
Regisseurs Wouter Bontinck en Ben De Meester zijn niet aan hun
proefstuk toe én halen ook deze keer alles uit de kast om het
publiek een heerlijk toneelmoment te bezorgen.
Dit mooie ontroerende stuk zal jong en oud bekoren. Een echte
familievoorstelling vanaf 8 jaar!
Reserveren vanaf 21 maart via www.deconstleerende.be of
op 09 369 90 41 (tussen 18u en 20u)
inkom: €8/€5 (-18jarigen)

AGENDA
za: Romantische kamermuziek
zo: Dumky-Trio
Na elk concert biedt “Les Vers Bavards” het
publiek een heerlijk glas wijn aan.
Reservatie: 0488 88 28 33 of
www.wichelenfestival.be
Plaatsen aan €18 per plaats of een abonnement aan €60 voor de vier concerten

DIVE RSE
DONDERDAG 10 MAART – 20U
JCC ’t Ankerpunt Serskamp
Axel Daeseleire en Hans Van Cauwenberghe
“237 redenen voor seks”
www.muskuton.be
VRIJDAG 11 MAART OM 20 U
GIBO De Rozelaar, Schoolstraat 4 Serskamp
Davidsfonds Serskamp
“De kiezers van de president”
VRT-journalist Bert De Vroey over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, vanuit
het perspectief van de kiezer.
Welke kiezers doen er toe en welke niet?
Het verhaal van de campagne wordt ook een
analyse van de Amerikaanse samenleving.
Inschrijven bij Jos Liessens: 0475 44 93 92,
of via dfserskamp@skynet.be
www.serskamp.davidsfonds.be
Toegang: €12 (€10 met Davidsfonds
Cultuurkaart of Vrijetijdspas)
glas cava inbegrepen.
ZONDAG 13 MAART
cultuurcafé “Den Oever”,
Oude Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Tentoonstelling collectie “Van Kets”
Jan-Omer van Kets ligt begraven op het kerkhof van Schellebelle. Hij was brancardier tijdens
WO1 en nam clandestien foto’s van de slagvelden. Hij schilderde daarnaast eigenhandig meer
dan 10 wenskaarten en schreef meer dan 100
gedichten. Hij was vader van een groot gezin, de
jongste dochter Leentje van Kets is de echtgenote van Dr. Karel Vander Mijnsbrugge.
Een selectie uit de collectie VAN KETS wordt
nu voor de allereerste maal publiek tentoongesteld in Den Oever. Achterkleindochter Eva Siffert is violiste en zorgt voor muzikale omlijsting.
De eerste consumptie wordt aangeboden
door de familie Vander Mijnsbrugge-Van Kets.
DINSDAG 15 MAART OM 20 U
VBS Het Belleveer, Stationsstraat 2, Schellebelle
Davidsfonds Schelllebelle
Nacht van de Geschiedenis:
water bij de wijn
Laat je verrassen door enkele lekkere wijnen
en leer hoe de smaak bepaald wordt door
druif én terroir. Inschrijven bij Marc Moens:
0475 95 62 14, marc.lydie@skynet.be
www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be
ZATERDAG 26 MAART TOT EN MET
MAANDAG 28 MAART - 10 TOT 18 UUR
Oude pastorij Dorp 19 Schellebelle
Heemkring Schellebelle
Tentoonstelling
“Schellebelle op oude kaarten”

Een unieke gelegenheid om oude landkaarten
over Schellebelle, de oude heerlijkheid Schellebelle-Wanzele en Ertbrugge op één locatie
te komen bewonderen. Er is ook een unieke
landmeterskaart van 1658 te bezichtigen.
Na een rondleiding, met deskundige uitleg, kan
je in de pastorijtuin nog nagenieten van onze
heerlijke pannenkoeken op de Leuvense stoof.
Toegang gratis
MAANDAG 28 MAART
dorp Schellebelle
Oldtimertreffen
ZONDAG 10 APRIL
cultuurcafé “Den Oever”
Oude Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Tentoonstelling fotografie
van WIM LEIRENS
met muzikale begeleiding van
The Creative Mindz.
DONDERDAG 21, VRIJDAG 22,
ZATERDAG 23 OM 20U,
ZONDAG 24 APRIL OM 15U
Kloosterkapel St. Vincentius, Margote 110, 9260
Wichelen
Wichelen Festival 2016, Kamermuziek

Voor de achtste keer op rij organiseert VZW
MuziekKompagnie en VZW Tussenbeke het
“Wichelen Festival” in de kloosterkapel te Wichelen. Het programma wordt verzorgd door
internationaal befaamde musici, allen solisten
op hoog niveau, docenten aan gerenommeerde conservatoria en aanvoerders in belangrijke
binnenlandse en buitenlandse orkesten.
do: Recital David Poskin
vr: Beethoven, eens anders

ZONDAG 1 MEI - VANAF 11 U
tuin Grafmakershuisje, Oud Dorp Wichelen
Heemkring Wichelen
Café met Scheldeterras
Kom er in alle gezelligheid een Schooiersbiertje proeven en kijken naar de boten op
de Schelde.
ZONDAG 8 MEI
cultuurcafé “Den Oever”
Oude Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Oldtimertreffen
Geanimeerd Oldtimertreffen op het dorpsplein
van Schellebelle, de hele dag. Iedereen met
een wagen, moto, brommer, tractor, boot van
ten minste 25 jaar oud is welkom. Met golden
oldies van DJ Aboneros.
www.dederdeoever.be
ZATERDAG 14 MEI
ZONDAG 15 MEI
MENSEN ALS EEN ANDER
Za: eetfestijn met s’ avonds een
optreden van De Romeo’s.
Zon: Eetfestijn en 23e TRUCKRUN voor
mindervaliden (volwassenen en kinderen)
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden :
Schuddinck Marc 0476 46 56 53
Schuddinck Anneke 0477 28 01 22
De Coensel Annie 0494 04 71 38
Wouters Timothy 0472 24 20 08
Iedereen van harte welkom.
VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 MEI - 20U
zaal ‘t Veer, Hoogstraat 2 te 9260 Schellebelle
Foto-en AV-club Scaldis Schellebelle
Digitale projecties in 4K op
een ciné formaat scherm van
6 m breed
Een ideale gelegenheid om kennis te maken
met diverse digitale montages gemonteerd met
de modernste digitale software. Fotografie en
video op topniveau.
Een aanrader!
ZATERDAG 21 MEI
JCC ’t Ankerpunt Serskamp
Jonas Van Thielen
De leeuw van Vlaanderen
www.muskuton.be

