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CULTUURPLUS
Opgravingen ten tijde van burgemeester Savoir
In 1905 werd Leon Savoir plechtig ingehuldigd als burgemeester van Wichelen met een stoet doorheen
de gemeente. Huisarts Savoir (°1867) was afkomstig van Merchtem. Hij overleed in 1923. Foto’s over
zijn inhuldiging en tal van documenten sieren de tentoonstelling. Maar burgemeester Savoir was ook
gepassioneerd door het verre verleden van Wichelen. Tijdens de Scheldebaggerwerken van 1910-1914
verzamelde hij een waardevolle collectie van archeologische objecten, gaande van de prehistorie tot de
middeleeuwen.
Een goeie 100 jaar later werd in het kader van de Sigmawerken langs de Schelde o.l.v. Erwin Meylemans
(Agentschap Onroerend Erfgoed) een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd in o.a. de
Bergenmeersen en Wijmeers. Op basis van die opgravingsresultaten zal Erwin Meylemans bij de opening
van de expositie een lezing geven waarbij hij u begeleidt op een boeiende tijdsreis die u meevoert naar
het Scheldelandschap van 13.000 jaar geleden, naar prehistorische kampementen en Romeinse vissers/
boeren langs de Schelde. Hij laat u vondsten zien die
dateren uit de tijd toen Wichelen in het bezit was
van de Duitse keizerin Theophanu (960-991) en hij is
uw gids bij de ontdekking van de restanten van een
stenen burcht uit de 13de – 14de eeuw.
Lezing en opening tentoonstelling: vrijdag 3 april
om 19.30 uur in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2
Wichelen. De tentoonstelling kan daar achteraf
bekeken worden tijdens de openingsuren voor het
publiek, tot vrijdag 24 april 2020.

NIET TE MISSEN

BEETHOVENJAAR 2020
In 2020 vieren we de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven
(Bonn, 16 december 1770 – Wenen, 26 maart 1827). Zijn muziek luidt
de overgang in van het classicisme naar de romantiek.
Tijdens deze luisteravond, die doorgaat op donderdag 19 maart
om 20 uur in de kerk van Serskamp, word je meegevoerd door de
titanische scheppingskracht en doorheen de boeiende muziekwereld
van de revolutionaire romanticus Beethoven.Het hoofdaccent van de
muziekavond ligt op luisteren en genieten.
De avond wordt begeleid door Beatrijs Van Hulle.
Toegangsprijs: 11 euro, 10 euro voor cultuurkaarthouders, gratis voor studenten (studentenkaart)
Kaarten te bestellen via www.serskamp.davidsfonds.be, dfserskamp@skynet.be, 0475 44 93 92
(Jos Liessens) of aan de kassa.

“De Germanen zijn in aantocht. Het ooit zo machtige WestRomeinse Rijk staat op instorten. En terwijl elke zichzelf
respecterende Romein wild op zoek gaat naar de ultieme
redding des Vaderlands, is de keizer vooral bezig met
hoeveel eieren zijn kippen hebben gelegd.
WAT? blaast twintig kaarsjes uit! Het gezelschap haalt dan
ook haar favoriete recept boven: Romulus De Grote is
een historische ongeschiedkundige komedie met hersens,
gebracht door een karrevracht aan talent.

AGENDA
D I V E RS E
ZONDAG 8 MAART
De derde oever
Pastorij Schellebelle
Butterfly Empire
Patrick en Geert, samen “Butterfly
Empire” musiceren met gitaar, bas,
digitale drums en keyboards en brengen
brengen zowel eigen nummers als covers.
Engelstalig, altijd live, authentiek en met
een “rock”-attitude.
Gratis toegang
VRIJDAG 20 MAART - 19U
Koninklijke Harmonie Eendracht Maakt
Macht i.s.m. VBS Belleveer
Polyvalente zaal VBS Belleveer
“Lente concert”
5 euro
VRIJDAG 10 APRIL - 20U
JCC ’t Ankerpunt
Bibliotheek Schellebelle
“Over lokale dialecten”
Gratis toegang
ZONDAG 12 APRIL
De derde oever
Pastorij Schellebelle
Eierworp

De Zingende en Swingende Paashazen
zijn op bezoek en houden een heuse
eierworp op deze Paaszondag.
Plezier voor klein en groot!
Gratis toegang
ZATERDAG 2 MEI - 14U TOT 18U
ZONDAG 3 MEI - 11U TOT 19U
Heemkring Wichelen
Oud Gemeentehuis (achterliggend zaaltje,
Oud Dorp 47- 49)
Tentoonstelling Mei-kermis
tentoonstelling over onze voetbalploeg
SK Wichelen, gesticht in de jaren ’30 van
de vorige eeuw. Honderden jongeren
en volwassenen van ons dorp hebben er
vaak bewogen momenten beleefd. Wij
blikken terug. Ook ons Scheldeterras is
opnieuw open voor alle kermisgangers en
sympathisanten.
www.heemkringwichelen.wordpress.com
Gratis toegang
ZONDAG 10 MEI 2020
De derde oever
Dorpsplein Schellebelle
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.

VRIJDAG 22 MEI 2020 - 20U
JCC ’t Ankerpunt
Josefien De Waele en het
Desguinkwartet
5 euro
tickets via www.tankerpunt.be

VAN VRIJDAG 12 JUNI T.E.M.
DINSDAG 16 JUNI 2020
Davidsfonds Schellebelle
Kunstenaars in Dialoog met Industrieel
Verleden
Ter gelegenheid van Potjesmarkt
organiseert Davidsfonds Schellebelle
een tentoonstelling onder de titel
“Kunstenaars in Dialoog met Industrieel
Verleden”. Een tiental kunstenaars zullen
er hun werken en installaties opbouwen
en tentoonstellen; werken, die de
interactie aangaan met het gebouw: zijn
toestand, zijn structuur, de leegte van
de ruimtes, de binnendringende natuur,
achtergebleven voorwerpen, de sfeer die
er nog rondwaart, …
De tentoonstelling is open van vrijdag 12
juni t.e.m. dinsdag 16 juni 2020, en gaat
door in de gebouwen van de vroegere
Velba-fabriek op het Dorp te Schellebelle.
www.schellebelle.davidsfonds.be.

