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CULTUURPLUS
Nieuwe leden gezocht
Foto- en av-club Scaldis Schellebelle zoekt nieuwe
leden om het bestaande team te versterken. Wil je meer
weten en leren over fotografie? Ben je geïnteresseerd in
het maken van een audiovisuele montage? Bij Scaldis kan
je dit allemaal leren in een amicale sfeer.
Je kan dan ook snel inpikken door mee te werken aan
een groepsreeks zodat je ook bij de eerstvolgende
projectie op groot filmdoek on screen komt.
We vergaderen op de onpare dinsdagen van half acht tot
22 uur in zaal ’t Veer Hoogstraat 2 Schellebelle.
tel. 0471 75 79 22
Voorzitter: flobertguido@gmail.com
www.scaldisschellebelle.be

De Lady Belles is een vrouwenkoor
uit Schellebelle, dat meerstemmig a
capella zingt in een breed repertoire.
Heb jij zin om mee te zingen of wil
je eens van de sfeer komen proeven,
dan ben je steeds welkom elke
dinsdag van 20 tot 22 uur in ‘t Veer te
Schellebelle. Aansluiten is gratis. Voor
meer info of voor reservatie: mail naar
hildeheirbaut@hotmail.com of bel naar
09 369 96 62. Tot binnenkort?
De Lady Belles

Het geestelijk testament van Joannes Omer Van Kets,
dodengangbrancardier en fotograaf WO I, dichter en aquarellist.
Joannes Omer Van Kets werd gemobiliseerd op 1 augustus 1914 en kocht in 1915 voor 1000 goudfranken
een fototoestel en de benodigdheden om foto’s zelf te ontwikkelen, en legde tijdens zijn ‘vier bange,
bange jaren aan het front’ vast wat hij en zijn lotgenoten hebben meegemaakt. Door zijn inzet aan het
front kreeg hij meerdere eretekens. In 1974 (Joannes was toen 82 jaar) verzamelde hij de foto’s in drie
albums (waarvan er twee bewaard zijn) en voorzag alle foto’s van een (soms ironische) tekst. Het boek
bevat alle foto’s (ruim 125) uit de twee albums. Benevens zijn passie voor fotografie maakte Joannes Omer
tientallen gedichten, en in de herfst van zijn leven maakte hij nog tientallen kunstzinnige aquarelletjes
voor feestelijke gelegenheden van zijn 11 kinderen en tientallen kleinkinderen. Van deze gedichten en
aquarelletjes komt er ook een selectie in het boek.
Julus Serafien D’haene presenteert zijn boek over Joannes Omer
Van Kets op vrijdag 28 juni 2019 om 19 u in de kapel van Schellebelle
Bruinbeke. De inwoners van de gemeente en de voorintekenaars van
het boek worden vriendelijk uitgenodigd en ontvangen daarbij een
consumptie namens het gemeentebestuur.
Het boek kan besteld worden door overschrijving van €35 op uiterlijk
30 april 2019 op rekening BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van Julus
D’haene, Krijgelstraat, 28, 9260 Wichelen met vermelding “Boek
Joannes Van Kets”. Bestellingen na 30 april 2019 zijn enkel telefonisch
mogelijk tot uitputting van de beperkte voorraad. Inlichtingen op tel.
09.369.50.81 of via julus.dhaene@telenet.be. De boeken die op 15
juli 2019 niet zijn afgehaald worden kosteloos (enkel binnenland)
afgeleverd op uw adres (eventueel via Bpost in kreukvrije verpakking).
De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds van het UZ te Gent.

Toneelvoorstellingen
WAT? The 39 steps

Een dolle mix van Monty Python, The Naked Gun en de gelijknamige Hitchcock-film: ‘The 39 Steps’ is een
ronduit hilarische thrillerkomedie. Personagewissels volgen elkaar op met de hallucinante snelheid van
een trein waarop een wilde achtervolging plaatsvindt. Vier acteurs banen zich een weg van een Londense
schouwburg naar de Schotse Highlands en terug, doorheen een stuk of honderd rollen.
‘The 39 Steps’ was jarenlang een must-see op Broadway, The West End en de rest van de wereld, nu is het
een must-see in Serskamp!
SPEELDATA: vrijdag 29 maart - zaterdag 30 maart - donderdag 4 april - vrijdag 5 april - zaterdag 6
april telkens om 20 uur in ‘t Ankerpunt

De Constleerende De Bonobo’s

In wezen gaat De Bonobo’s over drie eenzame mannen met een beperking die op zoek zijn naar de ware
liefde. Vrij serieus dus. Toch weerklinkt vanuit de zaal het ene lachsalvo na de andere. Dit komt vooral,
en dat is ook meteen het mooie van de voorstelling, omdat de drie vrienden de eersten zijn om met hun
handicap te lachen. Ze maken plezier, hun vriendschap is onvoorwaardelijk. En het publiek lacht vrolijk
mee met hun grappen en hun inventiviteit. Moraal van het verhaal: jezelf niet anders voordoen dan je
bent. Een doldwaze komedie met een boodschap dus.
SPEELDATA: Gala 8,9,10,11 maart - voorstellingen 15, 16, 17 maart

TIDOL Slippers

TIDOL Wichelen gaat voor “Slippers”! Greg en Ginny zijn een jong, recent samenwonend koppel. Op een
morgen ontdekt Greg onder het bed een paar onbekende herenslippers. Greg is nieuwsgierig en dat
voert hem naar het adres van haar ouders, die hij nog niet ontmoet heeft.
SPEELDATA: 24 maart en 25 maart
“Slippers” is een grappig stuk vol misverstanden. Het wordt een ontspannen avond vol plezier. Info en
tickets via www.tidol.be

De Jongstleerende De Aerobiekes

Jeugdtoneel De Jongstleerende speelt “De Aerobiekes”, in een regie van Ben De Smedt.
Speeldata: 4 mei: 20u, 5 mei: 16u, 10 mei: 20u, 11 mei: 20u, 12 mei: 20u.
Meer info en reservaties via www.deconstleerende.be.

AGENDA
D IV ER SE
ZONDAG 10 MAART 2019		
Pastorij Schellebelle
De Derde oever
Uitreiking poëzieprijzen
Uitreiking poëzieprijzen van de leerlingen
van het 3de tot en met 6de leerjaar. Met
een gastoptreden van ‘Everything But A
Band” die met twee stemmen, anderhalve
gitaar en een piano alle mogelijke snaren
probeert te raken.

ZONDAG 17 MAART 2019 - 11 UUR
Kapelle van de Bruinbeke
Bruinbeke leeft!
Cultuur en bewegen
Na de wandeltocht (start 8.30 uur) kan
er genoten worden van het optreden
van het Brussels Airlines Jazz Quartet.
Vier jonge musici brengen met hun
piano, gitaar, drums en mondharmonica
bekende jazz standards en andere
evergreens. De 4 jongens leerden elkaar
kennen op het MuDa kunsteninstituut en
studeren sinds dit schooljaar allemaal in
binnen- en buitenlandse conservatoria.

ZATERDAG 6 APRIL 2019
14 TOT 17 UUR
Gildenhuis
Gezinsbond Wichelen i.s.m. Concertband
Da Capo
Muzikale vertelnamiddag
De gezinsbond van Wichelen en concertband Da Capo brengen een muzikale
vertelnamiddag voor kinderen van het

1ste tot en met het 6de leerjaar. Da Capo
brengt het muzikaal sprookje van Peter
en De Wolf en de Gezinsbond zorgt
voor randanimatie. Kinderen mogen zich
verkleden.

ZONDAG 14 APRIL 2019 - 11 UUR
Pastorij Schellebelle
De Derde oever
Sisters on Sofa
Sisters on Sofa pakt uit met een
gevarieerd programma vol Nederlands-,
Frans-, en Engelstalige Covers. Hun act
bestaat uit zang, percussie en gitaar.
Kom en geniet mee van de gezellige sfeer
in ons cultuurcafé bij een natje en een
droogje en leuke muziek.

DINSDAG 23 APRIL 2019 - 20 UUR
Kapelle van de Bruinbeke
Davidsfonds Schellebelle
Lezing: Verkiezingen en Fake News
Op 26 mei trekken we opnieuw naar de
stembus. In de aanloop daar naartoe brengt
een medewerker van het Informatiepunt
Direct Oost-Vlaanderen een lezing rond
verkiezingen en Fake news.

VAN 25 APRIL TOT 28 APRIL 2019
TELKENS OM 20 UUR MET
UITZONDERING VAN 28 APRIL - 11 UUR
Kerk Schellebelle
Kamermuziek concerten
Wichelen Festival 2019
Kamermuziek concerten in de kerk van

Schellebelle met op 25 april: Strijktrio
Suys, 26 april Jeroen & Friends, 27 april:
Duo Hallynck, 28 april: Bach en de Cello

VRIJDAG 10 MEI 2019 - 20 UUR
JCC ‘t Ankerpunt
Samenwerking van Davidsfonds Serskamp,
KVLV Serskamp, Okra Serskamp en
Samana Serskamp
Ondeugend ouder worden
Zaki ontkracht op een ludieke manier de
clichés over ouder worden.

ZONDAG 12 MEI 2019 - 10 TOT 18 UUR
Dorpsplein Schellebelle
De Derde oever
Oldtimertreffen
Haal elk voertuig (+25 jaar 1-2-3-4-wieler)
in je bezit, vanonder het stof of uit de stal
om mee te pronken. Het wordt een tof
feest voor iedereen opgeluisterd door DJ
Aboneras die passende ‘oldtimer’ plaatjes
draait. Alle mama’s krijgen een attentie.

ZONDAG 19 MEI 2019
Kapelle van de Bruinbeke
Bruinbeke leeft!
Cultuur en bewegen
Na de wandeltocht (start 8.30 uur) kan
er genoten worden van het optreden van
het het vrouwenkoor ‘De Lady Belles’ van
Schellebelle			
				

NIET TE MISSEN

Meikermis bij Heemkring Wichelen
Tijdens de kermisdagen organiseert de Heemkring van Wichelen een
tentoonstelling rond de Sint-Sebastiaansgildes van Wichelen en Serskamp.
En op de liggende wip kan je zelf je talent uitproberen….
Opening: vrijdag 3 mei (enkel voor genodigden en abonnees) om 19.30u.
Zaterdag 4 mei: tussen 15 en 18 uur.
Zondag 5 mei: doorlopend van 10.30u tot 19u.
Locatie: Oud-Gemeentehuis en Grafmakershuisje.
TOEGANG GRATIS
Voor een koel drankje kan je terecht op ons gezellig Scheldeterras
in de tuin van het Grafmakershuisje.

