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CULTUURPLUS
Wichelen Festival 2015
Voor de zevende maal gaat het Wichelen Festival door in
de kloosterkapel St. Vincentius te Wichelen. Van 22 tot
en met 25 april 2015 loopt dan een schitterend muzikaal
avontuur. Muzikanten met heel wat podiumervaring zullen
ook nu weer uw oren strelen met zowel bekende als
minder bekende composities.
Woensdag 22 april om 20u: Als openingsconcert van het
zevende Wichelen Festival zal vinoloog Paul Cooreman
uw smaakpapillen prikkelen met een “wijn-concert”... Dit
concept van wijn-degustatie wil een aantal “grote” wijnen,
voor u geselecteerd door Paul, in harmonie met muziek
brengen. Een programma voor melomane wijnliefhebbers!
Op het programma staan muzikale improvisaties gebracht
door een opmerkelijk duo.
Donderdag 23 april om 20u: Een recital rond de dwarsfluit,
met solo-fluitist van het Symfonieorkest van Vlaanderen,
Aldo Baerten. Franse componisten komen er aan bod met
werk van o.a. Debussy, Huybrechts en Fauré.
Vrijdag 24 april om 20u: Het Belgische kamermuziek
ensemble “Het Collectief”, voert ons mee door het begin
van de 20ste eeuw. Julien Hervé, klarinet, Wibert Aerts,
viool en Thomas Dieltjens, piano brengen dan werk van
o.m. Stravinsky, Berg, Bartok en Schönberg.
Zaterdag 25 april om 20u: Als afsluiter van het Wichelen
Festival brengt het Suys strijkkwartet een muzikaal boeket
gaande van de Russische componist Alexander Borodin
over de romantische Webern tot Dmitri Shostakovich.
Een wijnbuffet wordt aangeboden na elk concert
door “Les Verres Bavards”. Plaatsen voor deze
concerten kosten 18 euro en zijn te bestellen bij
Trees Veeckman op 0488 88 28 33 of via email:
info@wichelenfestival.be

Cultuurcafé “Dederdeoever
Vzw Dederdeoever biedt jullie de volgende maanden opnieuw een
gevarieerd programma aan in “Den Oever”, het cultuurcafé in de Oude
Pastorij van Schellebelle, waar groot en klein iedere tweede zondag van
de maand welkom is vanaf 10u30.
8 maart: Wouter De Laender (Smetlede) is vooral bezig met fotografie
en poëzie en probeert een link te leggen tussen woord en beeld. Zijn
foto’s (meestal in zwart-wit) getuigen van een krachtige beeldtaal en
een goed oog voor compositie. Ook met zijn poëzie tekent hij een
scherp, verrassend beeld.
Voor de muzikale omkadering zorgt Daan de Vree (The Salesman Who).
12 april: Swingtime in “Den Oever”. 2014 was het jaar waarin de
200ste verjaardag van Adolphe Sax herdacht werd – de uitvinder van
de Saxofoon. Onze dorpsgenoot Julus D’Haene werkte hierover een
programma uit.
10 mei: jaarlijkse Poëziedag, naar goede gewoonte gekoppeld aan
Fun4Kids. De hele dag zijn er activiteiten voor de kinderen, in de
voormiddag worden de deelnemers aan de Poëziewedstrijd voor
de jeugd in de figuurlijke bloemetjes gezet. Daarna is er tijd voor de
“volwassen” poëzie met een programma rond de geselecteerde
gedichten van Melopee/Laarne.
Tussen de Krokus- en Paasvakantie krijgen alle kinderen die in
Wichelen, Schellebelle of Serskamp naar het 3e tot en met 6e leerjaar
van de lagere school gaan, via de klas een deelnemingsformulier voor de
Poëziewedstrijd. De kinderen die in onze gemeente wonen maar in een
andere gemeente naar school gaan kunnen deelnemen via de website
van vzw dederdeoever. Voor alle deelnemers voorzien we een leuke
attentie op de Poëziedag!
14 juni: Oldtimerhappening op het dorpsplein van Schellebelle!
Wie een oldtimer (auto, motor, brommer, tractor,… ) heeft en wil
meedoen vindt alle info op onze website: www.dederdeoever.be.
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 mei via email: dederdeoever@gmail.com
of telefonisch op 09 369 90 41.

NIET TE MISSEN

13de Nacht van de Geschiedenis
in Schellebelle, thema Landbouw
Op dinsdag 24 maart 2015 organiseert het Davidsfonds Schellebelle voor
het dertiende jaar op rij de Nacht van de Geschiedenis. Het thema is ditmaal :
landbouw. In zijn uiteenzetting zal Paul Vossen de parallel trekken tussen 100 jaar
landbouwevolutie in Vlaanderen en 100 jaar landbouwontwikkeling in Burundi.
Terwijl deze vergelijking enerzijds verrassende herkenningspunten oplevert, zal
ze anderzijds ook zeer ontnuchterend werken. Er is ook een kleine tentoonstelling voorzien van landbouwproducten
uit Burundi: een slaapmat uit sisal, kransen van palmnoten, schilderijtjes uit bananenblad, een boekentas uit houtschors,
miniatuurfietsjes van maïsblad, een lampenkap van riet, een kerststal uit stro, katoenen panjes, enz.
Schellebellenaar Paul Vossen is momenteel Raadgever Plattelandsontwikkeling voor de Europese Unie in Burundi, met
standplaats Bujumbura, en is als dusdanig uitstekend geplaatst om ons in dit onderwerp in te wijden. Voordien heeft hij voor
de Europese Commissie ook al opdrachten vervuld in Niger en Botswana.
De Nacht van de Geschiedenis heeft plaats op dinsdag 24 maart om 20u in zaal Parochiehuis ’t Veer, Hoogstraat 2 te
Schellebelle. De toegangsprijs bedraagt € 5 (€ 3 voor de houders van een Davidsfonds Cultuurkaart). Meer informatie bij
Marc Moens: 09 369 63 25; marc.lydie@skynet.be.

Toneel in Wichelen
DE JONGSTLEERENDE
DAAGT JULLIE UIT!
Het laatste weekend van april en het eerste
van mei is de enthousiaste jongerenploeg van
toneelvereniging De Constleerende weer van de
partij om het beste van zichzelf te geven in hun
recentste realisatie: RASPOETIN.
De auteur van dit stuk, Guy Didelez, won met dit
boek de ‘Prijs voor het Beste Vlaamse Misdaadverhaal 1989’. De jury loofde
deze spannende roman om zijn frisse en levendige stijl, zijn opmerkelijke
karaktertekening van kinderen en zijn ingenieuze plot.
Dat het een stuk is dat door iedereen zal gesmaakt worden, bewijst
onderstaande persreactie: “Iedereen is in spanning gebracht door
Raspoetin. Dit geldt voor elke leeftijd… ook voor de mijne en ik ben al
bijna drie keer meerderjarig!” (Het Laatste Nieuws)
Na vele jaren ontmoeten Nele, Sofie en Bert elkaar weer in het
hamburgerrestaurant waar ze in hun jeugd zoveel tijd hebben
doorgebracht. Ze halen herinneringen op uit hun schooltijd, wat hen al
snel op het onderwerp ‘Peter Beeckmans’ brengt. Peter stotterde. Ook
wanneer hij met zijn poppen buikspreeknummertjes opvoerde, kon hij
zijn spraakgebrek niet verbergen. Wanneer Peter echter de pop Raspoetin
ter hand nam, stotterde hij niet! Dit mysterie is Nele, Sofie en Bert nog
lang bijgebleven. Het werd allemaal nog erger toen de drie op onderzoek
uitgingen... Samen met Nele, Sofie en Bert kun je alles opnieuw beleven...
Tenminste... Als je nog durft....
Vrijdag 24 april en 1 mei – 20u
Zaterdag 25 april en 2 mei – 20u
Zondag 3 mei – 15u
Parochiezaal ’t Veer te Schellebelle
Kaarten € 7. Reserveren vanaf 7 april via 09 369 72 47 van 14u tot 20u,
www.deconstleerende.be

TONEELKRING ’T IS IEVER DIE ONS LEYDT
Toneelkring ’t Is iever die ons Leydt heeft voor
maart 2015 een bijzondere, actuele productie
uitgekozen, namelijk “Een dag uit het leven van
Julie Ghebuer”, geschreven en geregisseerd door
Serge Elia, u misschien bekend van de ‘3 Jeannen’.
“Wat gebeurt er als je je op een ochtend in een
vol gepland en gestresseerd leven vijftien minuten
verslaapt? Dat overkomt Julie, een jonge energieke moeder die wanhopig
probeert te voldoen aan het beeld van de ideale vrouw: een carrière,
een man, twee kinderen en een jeep. Kun je wel carrière maken en
tegelijkertijd een goede moeder en een goede minnares zijn? Over die
worsteling en het spelen van die verschillende rollen, gaat ‘Een dag uit het
leven van Julie Ghebuer’. Het is een zoektocht met vele vragen. Ben ik een
goede verzorgster? Ben ik aantrekkelijk? Blink ik uit op mijn werk? Voldoe
ik als echtgenote? Sexy of sportief? Dik of dun? Met of zonder okselhaar?
En stelt mijn man zichzelf eigenlijk ook dit soort vragen?”
In dit komische verhaal toont Julie haar publiek op hilarische wijze de
noden en problemen van een vrouw die tegelijk moeder, minnares en
carrièrevrouw wil zijn. Een opgave die nogal wat stress met zich meebrengt
met situaties en problemen die heel wat vrouwen zullen herkennen!
Vrijdag 13 en 20, zaterdag 14, maandag 16 maart: galavoorstellingen
zaterdag 21, maandag 23 maart: gewone voorstellingen
Telkens om 20u in het Gildenhuis, Margote 86 Wichelen
Galavoorstellingen: € 12 - Gewone voorstellingen: € 8 - Studenten: € 5
Reservaties : Vanaf 2 februari 2015 via www.tidol.be of telefonisch op 0493
08 68 86, elke weekdag tussen 18u en 21u.

DE CONSTLEERENDE
Binnenkort
gaat
de
eerste
productie van toneelgroep de
Constleerende, jaargang 2015,
van start. “Kletskousen” is in
oorsprong een originele commedia
dell’arte van Carlo Goldoni uit
het Venetië van begin 18e eeuw.
In het Italiaans klinkt de titel dan
ook een stuk exotischer: I Pettegolezzi delle Donne.
Het verhaal gaat over Checca en Beppo die elkaar
beloofd werden en die dus voorbestemd zijn om
met elkaar te trouwen. Zodra zij elkaar te zien
krijgen, slaat Cupido toe… de vlinders weten niet
meer waar ze het hebben en fladderen vrolijk rond
in beider buikjes. Maar jaloerse tongen zorgen ervoor
dat een groot geheim openbaar wordt gemaakt. En
de Venetiaanse dames roddelen er stevig op los,
waardoor het nakende huwelijk op losse schroeven
komt te staan. Zal de verloving van Checca en Beppo
al dit geroddel overleven? Het wordt in elk geval een
roetsjbaan van emoties voor alle personages in dit
stuk. De commedia dell’arte van Carlo Goldoni is een
toneelstuk vol humor, liefde en muziek.
De regie is in handen van Els Borms.
Vrijdag 13, zaterdag 14, zondag 15 en maandag
16 maart, galavoorstellingen, 20u,
Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart - 20u, en zondag
22 maart – 16u, zaalvoorstellingen
Zaal ’t Veer te Schellebelle
Galavoorstellingen: € 15 - Gewone voorstellingen: € 8
Reserveren kan vanaf 16 februari op 09 369 7247,
alle werkdagen van 9u tot 20u.
Aanvullende info op www.deconstleerende.be
of www.facebook.com/constleerende.

WAT?
SPEELT MIDZOMERNACHTSDROOM
Wonderlijk, sensueel, chaotisch, wazig, fantastisch,
wild, speels, gemeen, komisch: MIDZOMERNACHTSDROOM van William Shakespeare is het allemaal
tegelijk.
WAT? brengt dit pareltje uit de theatergeschiedenis
tot leven om haar 15-jarig bestaan te vieren, daarbij
geholpen door de zwierige en fijnzinnige vertaling
van Johan Boonen.
Spel: Wim Baeyens, Sam Beeckman, Meredith
Bontinck, Dorien Coppens, Elien De Geyter, Lennart
De Geyter, Kevin De Poorter, Jens Goeman, Filip
Grysolle, Charlotte Hanssens, Marlies Impens, Janne
Jooris, Marlies Van den Bogaert, Melanie Van der
Haegen, Gert Van Tittelboom en Jill Wailly.
Regie: Kris De Martelaer.
Regie-assistentie: Jo Van Gasse.
Vrijdag 10 en 17 april
zaterdag 11 en 18 april en
maandag 13 april
20u - ’t Ankerpunt
Tickets: € 8 (studenten: € 6)
Reservaties:
www.watwichelen.be
of 0489 51 60 34

AGENDA
DIVE RSE
VRIJDAG 6 MAART - 20 U
Jeugdheem Serskamp, Kerkstraat 5 Serskamp
Davidsfonds Serskamp
Burn-out
Stressdokter Luc Swinnen biedt een programma aan om stap voor stap de eerste signalen
van een burn-out te leren herkennen. Want
hoe vroeger je er aan werkt, hoe sneller het
leed geleden zal zijn. De voordracht geeft alle
antwoorden op vragen over dé kwaal van
deze eeuw. Wat is bijvoorbeeld
het verschil tussen een burn-out en een depressie? En wat gedaan wanneer de eerste
tekens
optreden? Na de workshop ben je ongetwijfeld een sterkere persoon.
Toegang: in voorverkoop € 10
(€ 8 voor Davidsfondsleden en houders van
de Wichelse vrijetijdspas) Aan de kassa: € 12
(€ 10 voor Davidsfondsleden en houders van
de Wichelse vrijetijdspas)
Reservatie: dfserskamp@skynet.be,
0475 44 93 92,
www.serskamp.davidsfonds.be
ZONDAG 8 MAART - 11U
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Zie p. 2
ZONDAG 15 MAART
Bruinbeke Kapelle
Mensen Als Een Ander Serskamp
tentoonstelling van handgemaakte beren,
Patchwork en Aquarel schilderijen.

te Schellebelle
Davidsfonds Schellebelle
13de Nacht van de Geschiedenis in
Schellebelle, rond het thema Landbouw
Zie p. 2
VRIJDAG 27 MAART - 19.30U
Gildenhuis Wichelen
Foto-en AV-club Scaldis Schellebelle
Digitale audiovisuele projectie op groot
scherm in FullHD beeldkwaliteit.
Iedereen van harte welkom!
VRIJDAG 10 EN 17, ZATERDAG 11 EN 18
EN MAANDAG 13 APRIL - 20U
’t Ankerpunt
WAT?
Midzomernachtsdroom
Zie p. 3
ZATERDAG 11 APRIL
VAN 15 TOT 15.45U
Gildenhuis Wichelen
Gezinsbond Wichelen
Poppentheater Kiwili met hun voorstelling
REMI IN DE PENARIE
Voor alle kinderen tussen 5 jaar en 9 jaar
Leden betalen € 2, niet leden betalen € 4 aan
de kassa. Voor alle kinderen is er na afloop
een hapje en een drankje.
Meer inlichtingen op de website
www.gezinsbond-wichelen.be
ZONDAG 12 APRIL - 11U
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Zie p. 2

VRIJDAG 13 EN 20, ZATERDAG 14,
MAANDAG 16 MAART:
GALAVOORSTELLINGEN
ZATERDAG 21, MAANDAG 23 MAART:
GEWONE VOORSTELLINGEN
TELKENS OM 20U
Gildenhuis, Margote 86 Wichelen
Toneelkring ’t Is iever die ons Leydt
Een dag uit het leven van Julie Ghebuer
Zie p. 3
VRIJDAG 13, ZATERDAG 14, ZONDAG
15 EN MAANDAG 16 MAART,
GALAVOORSTELLINGEN, 20U,
VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21 MAART
- 20U, EN ZONDAG 22 MAART – 16U,
ZAALVOORSTELLINGEN
zaal ’t Veer te Schellebelle
Toneelgroep De Constleerende
Kletskousen
Zie p. 3
DINSDAG 24 MAART 2015 - 20U
Parochiehuis ’t Veer, Hoogstraat 2

VRIJDAG 25 APRIL EN 1 MEI,
ZATERDAG 26 APRIL EN 2 MEI – 20U,
ZONDAG 3 MEI – 15U
Parochiezaal ’t Veer te Schellebelle
De Jongstleerende
Raspoetin
Zie p. 3
ZONDAG 10 MEI - 11U
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Zie p. 2
ZATERDAG 23 MEI - 21U
Dorp Serskamp
Mensen als een ander
optreden HELAASHEID DER ZINGEN
Inkom gratis
ZONDAG 24 MEI - 19U
Dorp Serskamp
Mensen als een ander
Optreden STAMPEN EN DAGEN
Inkom gratis
ZONDAG 31 MEI - VANAF 10.30U
de Kapelle, Bruinbeke
Harmonie Schellebelle
Optreden van “het klein muziekske”
Iedereen welkom
ZATERDAG 6 JUNI - 19U30
Koninklijke muziekmaatschappij
Eendracht Maakt Macht
op de pui voor het gemeentehuis
van Schellebelle
Potjesmarktconcert
ZONDAG 7 JUNI – 17U
Koninklijke muziekmaatschappij Eendracht
Maakt Macht
op de pui voor het gemeentehuis
van Schellebelle
Potjesverkoop

Jouw activiteit in
UiT in Wichelen?
WOENSDAG 22, DONDERDAG 23
EN VRIJDAG 24 APRIL 2015 – 20U
kloosterkapel St. Vincentius te Wichelen
Wichelen Festival 2015
Zie p. 2
VRIJDAG 24 APRIL TOT ZONDAG 4 MEI
Wandelgangen Sociaal Huis
WAK
Tentoonstelling van de kunstwerken gemaakt tijdens het
jeugd-cultuurkamp

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
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!

