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CULTUURPLUS
Ruime opkomst voor herdenking Wapenstilstand
De herdenking van Wapenstilstand wint aan belangstelling in Wichelen.
Het gemeentebestuur en haar N.S.B.-afdelingen streven er naar om steeds opnieuw op een bijzondere
wijze hun oorlogsslachtoffers en iedereen die zich verdienstelijk gemaakt heeft, hulde te brengen. Zij
kunnen daarbij ten volle rekenen op de medewerking van de parochie. Zo werd dit jaar de herdenkingsmis
mede opgeluisterd door de Silver Thistle Pipes and Drums. Maarin de ochtend werd er eerst verzameld
voor de bloemenhulde te Serskamp en Schellebelle. De optocht begeleid door het jeugdtrommelkorps
van de brandweer vertrok aan het Sociaal Huis naar de kerk te Wichelen waar E.H. Lucas Engels voor ging
in de eucharistieviering, bijgestaan door een uitmuntend Gertrudiskoor. De vriendenkring van de Oudstrijdersbond verzamelde nadien in de Rozelaar voor haar lunch, gevolgd door een gezellige dansnamiddag
met live zang.

NIET TE MISSEN

20 jaar WAT?
WAT? blaast twintig kaarsjes uit! Het gezelschap haalt
daarom haar eerste (gast)productie ooit vanonder het
stof, die - volgens de overlevering - meteen een schot in
de roos was. Na al die jaren kruipt Wichels toptalent Joost
Roggeman nog eens in de wereld van Dario Fo en brengt
hij twee van diens gevierde monologen. Verwacht je maar
aan gedurfd, kritisch en intiem theater met een dikke spat
humor.
Reservaties: watwichelen.be / 0471 06 72 24

Toast Literair: John Lennon
In 2020 is het 50 jaar geleden dat de Beatles (officieel) gesplit
zijn, en 40 jaar dat John Lennon vermoord werd. Voor velen
is John Lennon DE persoonlijkheid van de Sixties. Maar wie is
nu de échte Lennon: het vlotte tieneridool of de extreem
linkse barricadenbestormer? De Working Class Hero of de
Vredesapostel? Het harde “Revolution” of het dromerige
“Imagine”? En wat met Yoko Ono. Maakte zij de Beatles kapot, of
was ze voor Lennon de redding?
Aan de hand van songteksten, klank- en beeldfragmenten krijg
je een verrassende kijk op leven en werk van deze unieke man,
en zijn tijdskader.
De presentatie wordt verzorgd door Robert Van Yper, auteur
van een standaardwerk over John Lennon.
We starten met een glaasje bubbels en een copieus ontbijt. Na de voorstelling worden een paar boeken
(Lennon, door Robert Van Yper, Uitgevrij EPO) verloot onder de aanwezigen.
Toast literair heeft plaats in zaal Parochiehuis ’t Veer, Hoogstraat 2 te Schellebelle, op zondag 19 januari
2020 om 10 uur.
Meer info en reservatie (vanaf 20.12.2019): www.schellebelle.davidsfonds.be; dfschellebelle@skynet.be of
bij Jos Liessens (0475 44 93 92).

Jouw activiteit in UiT in Wichelen?
Dat kan! Registreer je op www.uitdatabank.be. Als je iets organiseert, wil je zoveel mogelijk
mensen bereiken en zo goed mogelijk de aankondiging verspreiden. Het kan als je ze invoert in
de UiTdatabank. De gemeente Wichelen is lid van het UiTnetwerk van Cultuurnet Vlaanderen.
Dankzij deze samenwerking verschijnen alle activiteiten (sport, cultuur, vrije tijd, toerisme,
jeugd,…) in onze gemeente die ingevoerd zijn in de UiTdatabank op de gemeentelijke website
(www.wichelen.be/UiTagenda). Wie invoert, haalt er veel UIT!

AGENDA
D IV ER SE

ZONDAG 8 DECEMBER 2019
De Derde Oever
Pastorij Schellebelle
Tant’intro & Uncle Bridge
Wat ooit begon als muzikale jam op de
camping van Rock Werchter, groeide
uit tot dit akoestisch duo. Ze brengen
covers vanuit alle hoeken van de wereld.
Van Bart Peeters tot Lady GaGa met een
snuifje Disney klassiekers.

VRIJDAG 13 DECEMBER 2019 - 20U
Muskuton
’t Ankerpunt Serskamp (Pruytenshof 53)
Einzelgänger
Geert Verdickt is beter bekend als
frontman van de Vlaamse band Buurman.
Zijn eerste solovoorstelling Einzelgänger
is een mix van nieuwe en oude nummers,
teruggebracht tot de essentie. Op zoek
naar de barst waarlangs het licht naar
binnen komt (L. Cohen).
Tickets: www.tankerpunt.be

VRIJDAG 13 DECEMBER 2019 - 19.30U
Heemkring Wichelen
Salons Oud Gemeentehuis
(Oud Dorp Wichelen)
Dia- en filmavond
DIA- en FILMAVOND met een nostalgische
blik op het Wichelen en Serskamp van
toen. Zo herbeleeft u in alle gezelligheid
de stoet van de 100-jarige Anna Hoste,
de Vlaamse kermissen in Serskamp (vanaf
de jaren ‘30), Wichelen in postkaarten,
de bevrijdingsstoet, het Wichelse voetbal,
de Elegasten, Roefeldag (1992), een
passiespel van TIDOL enz.
Gratis toegang

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019 - 20U
Strijkorkest Arabeska
Kerk Serskamp
Kerstconcert
Werken van o.a. Mendelssohn, Mozart,
Grieg, Torelli en zoveel meer.

DONDERDAG 26 DECEMBER 2019 10.30U
Davidsfond Schellebelle
Kerk Schellebelle
Vlaanderen zingt kerst
Gezellige kerstsamenzang, waarop
iedereen terecht kan om het kerstverhaal
op een sfeervolle manier te herbeleven.
Deelname is gratis, maar het zou fijn
zijn als je een vrije bijdrage aan het
goede doel schenkt. Na de samenzang
kan er nagekeuveld worden bij een
hapje en een drankje.
dfschellebelle@skynet.be
www.schellebelle.davidsfonds.be

VRIJDAG 10 JANUARI 2020 - 20U
Muskuton
’t Ankerpunt Serskamp (Pruytenshof 53)
Er was eens;
Over de mens als vertellende aap
In deze lezing heeft professor Johan
Braeckman het over het typisch menselijk
fenomeen om verhalen te vertellen. We
kunnen de mens immers niet voorstellen
zonder zijn verhalend vermogen.
Maar waarom worden er zoveel
verhalen verteld? En waarom is fictie
zo aantrekkelijk?
Tickets: www.tankerpunt.be

ZATERDAG 25 JANUARI 2020 - 20U
Concertband Da Capo vzw
Sint-Gertrudiskerk Wichelen
Nieuwjaarsconcert
Nieuwjaarsconcert o.l.v. Pieter Corten en
instaporkest o.l.v. Jana Wieme.
Kaarten in voorverkoop aan €12, €15
aan de kassa.
Alle info: www.dacapo-wichelen.be

VRIJDAG 24 EN ZATERDAG
25 JANUARI 2020 - 20U
WAT?
’t Ankerpunt Serskamp (Pruytenshof 53)
De tijger / Het eerste mirakel van het
kindeke Jezus
Reservaties: watwichelen.be of
0471 06 72 24

VRIJDAG 31 JANUARI 2020 - 20U
Muskuton
Johnny Cash: The Man And The Music
’t Ankerpunt Serskamp (Pruytenshof 53)
Het leven van Johnny Cash zit boordevol
anekdotes en straffe verhalen en
zijn muziek is een onwaarschijnlijke
aaneenschakeling van klassiekers. De
productie ‘Johnny Cash, The Man And The
Music’ brengt die twee werelden samen.
Tickets: www.tankerpunt.be

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020
De Derde Oever
Pastorij Schellebelle
Het Eenzame Hartenbureau
Met Valentijn in het vooruitzicht brengen
wij u onze versie van Het Eenzame
Hartenbureau, een aangepast muziekje
door dj’s Ludwig en Harry, en een mooi
decor!
Gratis inkom.

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020 - 20U
Davidsfonds Schellebelle
Parochiehuis ’t Veer
Cantus: Schellebelle zingt…
Gezellige samenzang, waarop iedereen,
samen met familie en vrienden, terecht
kan om onze onuitputtelijke Vlaamse
liederenschat te (her)ontdekken. Samen
zingen staat centraal.
Deelname aan deze activiteit is gratis.
Info: www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be

