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CULTUURPLUS
Lokale helden
Ben jij een heuse muziekliefhebber?
Ben jij nieuwsgierig naar het muzikaal talent in onze gemeente?
Dan is de cd Lokale Helden zeker iets voor jou!
Voor dit uniek project hebben verschillende Wichelse bands en solo-artiesten de handen in elkaar geslaan
met het producerduo Muwesome om tot dit mooie resultaat van 17 nummers te komen, waarvan de meeste
speciaal geschreven voor deze samenwerking. Zeker de moeite waard om te ontdekken!
De CD is voor 10 euro te verkrijgen op de vrijetijdsdienst in het Sociaal Huis.
Meer informatie via cultuurdienst@wichelen.be of via 052 43 24 09

Dederdeoever zoekt talent
Iedere tweede zondag van de maand organiseert dederdeoever het cultuurcafé “Den Oever” in de Oude
Pastorij van Schellebelle, telkens van 10.30u tot rond 15u.
Op dit moment zijn we volop bezig met de programmatie voor 2018. Hierbij willen we een oproep doen aan
iedereen uit de streek die graag zijn talent eens wil loslaten op ons podium. We zijn op zoek naar alle vormen
van podiumkunsten, dus muziekgroepen of solisten, maar ook dansdemonstraties, voordracht, eventueel
circusacts, stand-up comedy… noem maar op.
Als het weer het toelaat, kan dit in de prachtige pastorijtuin, bij slecht weer organiseren we het binnen in
de pastorij. Je optreden hoeft niet noodzakelijk uren te vullen, we kunnen ook een aantal acts na elkaar
programmeren. De nadruk moet wel op kunst en cultuur liggen, in de brede zin van het woord. Hou er ook
rekening mee dat je te maken krijgt met een zeer divers publiek van alle leeftijden. De meeste mensen komen
om mekaar te ontmoeten, even bij te praten, samen een pintje te drinken. Je hebt dus geen theaterpubliek en
het zal niet stil zijn tijdens je optreden. Een uitdaging voor het ware talent…
Interesse? Neem contact met Monique Schietecat, Hekkergemstraat 79, Schellebelle. Tel. 09 369 90 41 of mail
naar dederdeoever@gmail.com. Omschrijf duidelijk je act, wanneer je kan optreden en wat je nodig hebt (licht,
geluid, ruimte…). Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Let op: we aanvaarden géén acts met commerciële of politieke doelstellingen, evenmin als propaganda voor
alternatieve geneeswijzen, levensbeschouwingen of complottheorieën.

NIET TE MISSEN

Heemkring Wichelen blikt terug op WOI
- Zondag 15 oktober om 14 uur: Fietstocht (25 km) langs enkele belangrijke plekken in
Schellebelle, Uitbergen en Berlare waar de Groote Oorlog littekens heeft nagelaten, met
onderweg ook aandacht voor muziek en een gratis consumptie. Slechts 30 deelnemers
toegelaten. Inschrijven noodzakelijk.
- Vrijdag 27 oktober om 19.30u: “Belgen maken bommen”: lezing door journalist Dirk
Musschoot over enkele duizenden Belgen die in het Verenigd Koninkrijk bommen maakten
in de strijd tegen de Duitsers in WO I. (Zaal De Zwaan, Statiestraat – Gratis toegang).
- Zaterdag 11 en zondag 12 november: Tentoonstelling over Wichelen en WO I:
met tal van nog nooit getoonde documenten in Zaal “Oud-Gemeentehuis”, Oud-Dorp.
Alle info in ons tijdschrift, maar ook op www.heemkringwichelen.wordpress.com
en op facebook.

Voorlezen: Een feest!
Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag! Wist je ook dat het geschikt is voor alle leeftijden en dat het helpt
voor de leesbevordering? Voorlezen is zoveel meer dan hardop lezen wat er zich tussen een voor-en achterflap van
een boek bevindt. Ontdek in deze workshop dat voorlezen geen tijdverspilling is, welk boek je best kiest en hoe je
voor meerdere kinderen van verschillende leeftijden voorleest.
Dinsdag 10 oktober 2017 om 20u00 in Gildenhuis Wichelen.
Gratis, voor iedereen die interesse heeft in voorlezen. Info: petradhondt@hotmail.com
In samenwerking met Bibliotheek Wichelen, De Kleurenboog en Gibo De Meander.

Tidol - Belofte
Tidol brengt Belofte, een tedere komedie over Louis, die een neus heeft
voor wat vrouwen denken, voelen en mooi vinden. Hiermee is hij stinkend
rijk geworden, want zijn geurlijn en sportbh`s zijn bij de dames een echte
‘hit’. Wanneer zijn tweede vrouw Emma overlijdt, neemt zijn leven een
onverwachte wending. Aan haar sterfbed moet hij haar beloven dat hij na
haar dood weer gelukkig wordt. Het blijkt een belofte waar hij niet onderuit kan komen en waarin vijf vrouwen een
belangrijke rol spelen. De dames doen allemaal hun uiterste best om Louis te troosten want een rijke alleenstaande
man laat je natuurlijk niet zomaar voorbij wandelen.... Een stuk van Haye Van der Heyden – Regie: Dirk Meul
Galavoorstellingen: vrijdag 17 november, zaterdag 18 november, maandag 20 november, vrijdag 24 november
Zaalvoorstellingen: zaterdag 25 november en maandag 27 november 2017

Paradijsvogels
Dit najaar komen ‘Paradijsvogels ‘, geschreven door Gaston Martens,
opnieuw tot leven in Schellebelle. De Constleerende is volop bezig
met de voorbereidingen om deze Vlaamse klassieker op de scène
te brengen. Naar aanleiding daarvan bundelen De Constleerende,
het Davidsfonds Schellebelle en De Derde Oever hun krachten en
organiseren een boeiende informatieve avond. Deze drie cultuurverenigingen nodigen iedereen uit op zaterdag
16 september om 20 uur. U mag een documentaire verwachten over toneelschrijver Gaston Martens, zijn leven,
werk en inspiratie. Er wordt een kleine bijdrage van 3 euro per persoon gevraagd. Omdat we in ons dorp ook de
innerlijke mens niet vergeten wordt de aanwezigen een gratis proevertje aangeboden van een “Schellebelleken”.
Deze avond gaat door in de zaal van ’t Veer. Inschrijven hoeft u niet te doen, welkom bent u des te meer!

OKA - Kokobozo
We nemen u mee naar een Schellebelle uit de zeventiger jaren. U kiest voor een avondje uit
in café, dancing, cabardouche Kokobozo. U komt terecht in een tijd van economische crisis,
sociale onrust, zondige discomuziek, sigarettenrook in cafés, pintjes voor achttien frank en
kleurrijke bloemengordijntjes. U snuift de sfeer op van een veranderende wereld in de
vorige eeuw. U bent getuige van het reilen en zeilen in het nachtleven van die tijd, geniet van
een muzikale theatervoorstelling en proeft van ‘het leven zoals het was’.
Vrijdag 22 september, zaterdag 23 september, zondag 25 september, vrijdag 29 september,
zaterdag 30 september, zondag 1 oktober om 20 uur, zaal ‘t Veer, Schellebelle.
KOKOBOZO is een productie van OKA Schellebelle met een heleboel gedreven acteurs en
muzikanten uit de regio. De tekst werd speciaal voor deze voorstelling geschreven. Wij
kunnen dus met recht en rede zeggen ‘Dit heeft u nog nooit eerder meegemaakt! ‘.

AGENDA
D IV ER SE
VAN ZATERDAG 16 TOT MAANDAG
18 SEPTEMBER
70ste wafelkenskermis
Verhoogstraat Serskamp-Schellebelle
zaterdag 16 september: reuzenstoet om
16 u met verschillende groepen.
DONDERDAG 21 SEPTEMBER 20U
JCC ’t Ankerpunt
“Mistig landschap”
OCMW Wichelen
Deze
theatermonoloog
met
live
saxofoonmuziek is geïnspireerd door het
boek ‘Hersenschimmen’. Van Bernlef. Een
boek met een wereldwijd succes dat gezien
wordt als het standaardwerk rond dementie.

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
VAN 9.30U TOT 13U
Gemeenteschool De Rozelaar
(Schoolstraat 4, Serskamp)
Davidsfonds Serskamp
Vers Geperst
Dé aftrap van het nieuwe cultuurjaar in
Serskamp. De plaatselijke Davidsfondsafdeling
stelt er haar jaarprogramma 2017-2018
voor, naast de evenementen, de cursussen,
de cultuurreizen en natuurlijk de boeken en
CD’s van het Davidsfonds. Wie ter plaatse
zijn Davidsfonds lidmaatschap hernieuwt,
krijgt er een gratis boek bovenop EN maakt
kans om zijn of haar lievelingsboek te
winnen.
Vrije toegang
www.serskamp.davidsfonds.be
dfserskamp@skynet.be

VRIJDAG 29 SEPTEMBER OM 20U
‘t Ankerpunt
1-2-3 Wijzen is onbeleefd
Muskuton
De drie wijzen zijn terug van weggeweest.
Met hun zaalshow brengen quizmaster Kurt
Van Eeghem en zijn eigenwijspanel Jacques
Vermeire, Gerty Christoffels en Walter
Grootaers een stukje televisiegeschiedenis
opnieuw tot leven.

ZONDAG 8 OKTOBER 10 OM 12.30U
Zaal Parochiehuis ’t Veer
(Hoogstraat 2 Schellebelle)
Davidsfonds Schellebelle
Vers Geperst
Dé aftrap van het nieuwe cultuurjaar in
Schellebelle. De plaatselijke Davidsfondsafdeling stelt er haar jaarprogramma 20172018 voor, en natuurlijk ook de boeken en
CD’s van het Davidsfonds. Wie ter plaatse
zijn Davidsfonds lidmaatschap hernieuwt
maakt kans om zijn of haar lievelingsboek
te winnen.
Vrije toegang
www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be

VRIJDAG 13 OKTOBER
‘t Ankerpunt
Ladies@the movies
Gemeentebestuur Wichelen

ZATERDAG 14 OKTOBER
‘t Ankerpunt
Filmdag
Gezinsbond Serskamp
om 14u30 de kinderfilm ‘Sing’ en om 19u30
de avondfilm ‘Doctor Strange’.
Prijs: € 3,5 voor leden en jeugdbewegingen, niet-leden betalen € 4,5. Inkom,
drankje en popcorn zijn inbegrepen in
de toegangsprijs.

21 OKTOBER OM 20U
Kapelle van de Bruinbeke
Summon the heroes
In het kader van Festival van Vlaanderen
brengt het ensemble de Belgian Brass
Soloists een indrukwekkend spektakel waar
mythische helden tot leven komen en u
meevoeren in een verhaal van imponerende
figuren uit het verleden.

ZATERDAG 28 OKTOBER OM 20U
’t Ankerpunt
Het laatste woord
Muskuton
Janine Bischops en Frank van Erum, beiden
bekend uit ‘Thuis’ slaan de handen in elkaar
voor deze onvervalste personality Show. Met

heel veel humor worden zeer herkenbare,
alledaagse situaties op het toneel gebracht
voor jong en oud.

ZATERDAG 18, ZONDAG 19,
ZATERDAG 25, ZONDAG 26 NOVEMBER
week van de smaak
Voor €40 krijgt u een verbluffend
driegangenmenu in het thema ‘de smaak
van morgen’, een stijlvolle bediening
aan gereserveerde tafels, een beleving/
ontdekking en rondleiding in de Foodlab
en een presentatie van nieuwe, innovatieve
producten en bedrijven. Als extra krijgt u
een exclusieve gelegenheidsaperitief op
basis van de gelauwerde D-day gin.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en
kan door €40/pp over te schrijven op
rekeningnummer: BE59 0636 2799 6526
met vermelding van naam, aantal personen, datum en gsm-nummer. De
overschrijving dient tevens als inkomstbewijs.
Inlichtingen: luc.van.der.linden@telenet.be,
of 0485 32 26 16

22 NOVEMBER OM 20U
CC Nova (Molenstraat 2/B, Wetteren)
Femma
Vergeten Helden
Reportagemaker Arnout Hauben, gekend
van “Ten oorlog” en “weg naar Compostella”
brengt zijn verhaal “vergeten helden”. Info
via de plaatselijke femma-groep.

