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CULTUURPLUS
Natuur en cultuur in de Kalkense Meersen

Foto Wim Leirens

Het poëzieproject “Dichter bij de Meersen” in de Kalkense
Meersen blijft de hele zomer een aanrader voor alle wandelaars
die natuur en cultuur willen combineren. Via zes gedichten van
drie plaatselijke dichters (Achiel Janssens, Rita Van Hauwermeiren
en Viviane Burssens) en even veel vensters wordt de wandelaar
uitgenodigd om even stil te staan bij het steeds evoluerende
landschap.
Op het Veerplein vind je een handig foldertje met de
wandelwegen in de Kalkense Meersen. Zorg voor stevig schoeisel,
want de gedichten bevinden zich langs aardewegen. Het poëzieproject blijft zeker tot in de maand november
toegankelijk.
Maar dederdeoever heeft uiteraard nog meer activiteiten in petto. In ons cultuurcafé Den Oever in de Oude
Pastorij van Schellebelle bent u van harte welkom, telkens tussen 11 uur en 15 uur:
• Op zondag 11 juni voor “Art@Work”: plaatselijke beeldende kunstenaars stellen hun werken tentoon en
demonstreren hun technieken. Ook de bezoekers kunnen zelf één en ander uitproberen onder deskundige
begeleiding. En tegelijk zorgt het muziekensemble “Da Capo” voor een prachtige muzikale omlijsting.
• In juli is er géén “Oever” – we nemen even vakantie…
• In augustus houden we uitzonderlijk “Den Oever” open in het EERSTE weekend van de maand, dus op zondag
6 augustus. We houden dan opnieuw onze traditionele “Bar Tropical” met lekkere zomerse cocktails en
stomende muziek, ditmaal van “Bluesy Maloosy”.
• Op zaterdag 9 september is er dan onze klassieke “Film in Open Lucht” in de pastorijtuin. Dit jaar kozen we
opnieuw een recente topper van eigen bodem: “De Premier”. Onze bar opent vanaf 19 uur, de film begint
zodra het donker genoeg is (we schatten rond 20.30u). En na de film is er de “Afterparty” om nog even gezellig
na te praten.

NIET TE MISSEN

Le retour de Beau Soleil
Beau Soleil is helemaal terug! Twee jaar na het vallen van het doek bleek het gemis te
groot en na overleg kwam er groen licht van het gemeentebestuur en de buren.
Zet je dus schrap voor een drie weken lange Beau-Soleil-nieuwe-stijl in de pastorijtuin
van Serskamp. Geen optredens, geen fuiven, wél de essentie. De kenmerkende Beau
Soleil-sfeer, vormgegeven door cocktails op het terras tussen de bomen, loempia’s
geserveerd door Bún, een openluchtrestaurant in samenwerking met Make My BBQ,
Wichelse streekbieren bij Café Mories en golden oldies op de achtergrond. Zomerse
verpozing zonder gedoe.
Beau Soleil, van 6 tot en met 23 juli, telkens van donderdag tot en met zondag.
donderdag: 19.00 u. - 00.00 u.
vrijdag: 20.00 u. - 02.00 u.
zaterdag: 17.00 u. - 02.00 u.
zondag: 15.00 u. - 23.00 u.
Het openluchtrestaurant is elke zaterdag en zondag open van 18 u tot 22 u
Enkel op reservatie via www.beausoleil.be of aan de bar.

De Gemeentelijke Culturele raad
zoekt nieuwe bestuursleden
De Gemeentelijke Culturele raad is het adviesorgaan dat de erkende (socio)culturele verenigingen
uit de gemeente vertegenwoordigt, adviezen geeft over het Cultureel leven binnen de gemeente en
opleidingen organiseert voor de aangesloten verenigingen.
Het dagelijks bestuur zoekt nieuwe bestuursleden om de huidige ploeg te versterken.
We zoeken gemotiveerde mensen uit het verenigingsleven, jong en iets minder jong, die hun cultureel
steentje willen bijdragen.
Heeft u interesse? Of wil u meer informatie?
Neem dan zeker contact op met de cultuurdienst: cultuurdienst@wichelen.be

Ook volgend schooljaar kan je in Wichelen
muziek- en woordlessen volgen!
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar hebben we volgende mogelijkheden:
Muziek :
Je start in L1 AMV (algemene muzikale vorming). Je hebt twee keer per week les (1 uur + 1,5 uur). In AMV leer
je spelenderwijs alle geheimen van de muziek kennen. Je zal ook veel samen zingen (samenzang), in de klas en
op het podium. Ook een instrument leer je wanneer je dit wil vanaf het eerste jaar (na de herfstvakantie). De
AMV-lessen hebben plaats in Wichelen (GIBO De meander), de instrumentlessen in Lede.
Woord:
Je volgt 1u per week les. Er is een groep in Wichelen (GIBO De Meander) en een groep in Serskamp (GIBO De
Rozelaar).
Inschrijven kost € 70 voor een heel schooljaar. (Volg je reeds beeldende kunst, of heb je broers of zusjes die al
naar de academie gaan, dan betaal je € 47)
Uurroosters en informatie vind je terug op de facebookpagina facebook.com/academie.wichelen en de website
www.gamw.lede.be
Inschrijven gaat via het secretariaat van de academie Lede, online of op het info- en inschrijvingsmoment op
maandag 4 september 16u-18u in GIBO De Meander

AGENDA
D IV ER SE

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 JUNI
VAN 10 TOT 16 U
GIBO De Rozelaar
Davidsfonds Serskamp
5de grote verkoop van stock- en
tweedehandsboeken.
Massa’s boeken te krijgen in allerlei
categorieën: kinder- en jeugd, romans,
geschiedenis, kunst, … De beurs heeft
plaats in GIBO De Rozelaar, Schoolstraat
4 Serskamp en is open op zaterdag van
13 tot 18uur, en op zondag van 10 tot 16
uur. Voor deze jubileumeditie gaat alles
weg tegen de prijs van 1 euro per stuk.
Toegang vrij.

ZATERDAG 17 JUNI - 19 U
Koninklijke harmonie Schellebelle
Pastorijtuin Schellebelle
Potjesmarktconcert met bar

ZONDAG 18 JUNI - 17 U
Koninklijke harmonie Schellebelle
Pui gemeentehuis Schellebelle
Verkoop potjes

WOENSDAG 21 JUNI
Davidsfonds Schellebelle
Daguitstap naar Gent
De eerste stop is de prestigieuze

tentoonstelling “Oer, de wortels van
Vlaanderen”. Daarna gaat het met stadsgids
naar het jongste architectuurpareltje,
met name de Krook, het splinternieuwe
gebouw waar o.a. de stadsbibliotheek
ondergebracht is.
Info op www.schellebelle.davidsfonds.be,
in de rubriek “activiteiten”.

DONDERDAG 29 JUNI
GIBO De Belhamel
Dorpsplein Schellebelle
Millenniumdag
De leerlingen van GIBO De Belhamel uit
Bruinbeke organiseren een sponsortocht
ten voordele van hun zusterschool
Buyantanshi in Kabwe Zambia. Vertrek om
8.45u vanuit De Belhamel en aankomst
op het dorpsplein. Daar worden tal van
activiteiten georganiseerd i.v.m. de NoordZuid problematiek. In de namiddag worden
de leerlingen van GIBO De Meander
verwacht.

VAN 25 TOT EN MET 27 AUGUSTUS
Bellerock
Een driedaags festival met De Mens, Stampen
en Dagen, @vundum, Barkin@themailman
en nog veel ander regionaal talent. Bekijk
onze website www.bellerock.be voor
een volledige lineup en ticketverkoop.
Op zondag een muzikaal aanbod voor de
jongsten onder ons en voor de hele familie.
Op vrijdag is er AfterWork Party.

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!

VRIJDAG 1 EN
ZATERDAG 2 SEPTEMBER
Davidsfonds Schellebelle
37ste Poëzieavonden
Het geheel is een poëtische evocatie dit
maal rond het thema “de klank van de
stad”. Zoals de laatste jaren is de regie in de
goede handen van Aurèla Looman. Meer
info op www.schellebelle.davidsfonds.be , in
de rubriek “activiteiten”, en bij Marc Moens
op 09 369 63 25 en marc.lydie@skynet.be .

