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Wichelen in beeld bij de heemkring
Weet je nog dat er een vliegtuigje neerstortte in de Scheldemeersen? En dan die stoet voor de 100-jarige Marie-Louise
Verhofstadt? Heb je nog deelgenomen aan carnaval? Of was je ooit betrokken bij het Wichelse voetbal?
De Heemkring beschikt over veel film- en fotomateriaal om er een avond vol nostalgie mee door te brengen.
Kom kijken naar de projectie : Vrijdag 8 december 19.30 uur Salons ‘t Oud-Gemeentehuis, Oud-Dorp 45, Wichelen
TOEGANG IS GRATIS

Afscheid Johan De Bock

Op 27 oktober nam de Cultuurraad afscheid van Johan De Bock.
Eén van de bestuursleden die zich jarenlang heeft ingezet voor het
culturele leven in Wichelen. Zijn kennis, engagement en inzet zullen
gemist worden.
Ook derdeoever verliest met hem een waardevol lid. Zij schrijven:
“Toen we vernamen dat je nu voor altijd slaapt, zijn onze gevoelens
dubbel. We zijn verdrietig omdat je ons zo vroeg verlaat, we zijn
gelukkig omdat je nu kan rusten.
We hebben je gekend als iemand met veel optimisme en veel hoop.
Binnen onze vereniging dederdeoever zullen we je herinneren als:
- De man met de administratieve vingers: de dag na de vergadering zat er
al een verslag in de mailbox, jij onderhield de relatie met de gemeente,
je paste de website aan, je herinnerde ons dikwijls dat de agenda nog
diende aangevuld worden, je nam contact op met de scholen van
Groot Wichelen om deel te nemen aan de poëzieprijs voor de jeugd...
- De schrijver: je schreef niet alleen tekstjes voor instroom, maar
ook het verhaal van Ridder Ambrosius en het Gravensteen
en over de ware toedracht van de rechtvaardige rechters.
- De kok: je liet ons proeven van lekkere soep en verschillende
smakelijke gerechten.
- De fotograaf : elke tweede zondag nam je foto’s van onze activiteiten.
- De presentator: elke activiteit leidde je in, in een vloeiende taal en
met de nodige humor.
We zullen je missen en willen je bedanken voor wie je was en voor
alle mooie herinneringen die overblijven en die we altijd zullen
blijven vasthouden.”

NIET TE MISSEN

Derdeoever VZW organiseert MA10EE
dederdeoever vzw

Het is de bedoeling van derdeoever om voor iedereen die artiest is of zich artiest voelt, van iedere leeftijd, elke
tweede zondag van de maand een podium ter beschikking te stellen.
Niet alleen Muziek maar ook, Dans, Mengkunsten, Woordkunst en ook Beeldende kunsten live gebracht of
speciale vaardigheden behoren tot de mogelijkheden.
Om het op zondagvoormiddag allemaal een beetje vlotjes te laten verlopen vragen we aan de geïnteresseerden
om zich in te schrijven via de website van dederdeoever of per telefoon op 09 369 90 41.
Maar à l’improviste kan ook, als artiest kom je dan gewoon op één van de volgende zondagen 10 december
2017 of 11 februari 2018 vanaf 10.30 uur naar de Pastorij op het dorpsplein van Schellebelle. Een piano moet
je niet meebrengen, die staat er, en voor versterking van geluid en de innerlijke mens zorgt dederdeoever.

AGENDA
D IV E R S E
DONDERDAG 14 DECEMBER 2017 - 20 U
Sportraad Wichelen
Dag en Nacht Koers
Al 25 jaar is wielerman Michel Wuyts de
stem van de koers bij ons. Zijn timbre
en zijn taalgevoel maken hem uniek. Met
verhalen van voor en achter de camera
trekt hij door Vlaanderen. Een geurige mix
van hartige wielerverhalen ondersteund
door de inspirerende liedjes van Geert
Vandenbon.
Info en tickets: www.muskuton.be

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17
DECEMBER 2017
Heemkring Schellebelle
De berenloop van Heemkring Schellebelle
zit dit jaar aan zijn 44ste editie. In de geest
van onze voorouders symboliseerde de
beer de kwaadaardige natuurkrachten
die de lange wintermaanden beheersten.
Volgens de traditie worden er fooien
gegeven om de boze geest gunstig
te stemmen en de velden opnieuw
vruchtbaar te maken voor de komende
lente. Vandaag wordt deze traditie nog
steeds in ere gehouden door o.a. De
Heemkring van Schellebelle.

DINSDAG 26 DECEMBER 2017
10.30 U
kerk van Schellebelle
Davidsfonds Schellebelle
“U zijt wellekome” Vlaanderen zingt
Gezellige kerstsamenzang, waarop
iedereen terecht kan om het kerstverhaal
op een sfeervolle manier te herbeleven.
Deelname is gratis, maar het zou fijn zijn
als je een vrije bijdrage aan het goede
doel schenkt. Na de samenzang kan er
nagekeuveld worden bij een hapje en een
drankje. Info: J. Liessens, dfschellebelle@
skynet.be, www.schellebe

VRIJDAG 19 JANUARI 2018 - 20 U
Muskuton, Twee flikken
Twee flikken gaat over twee jeugdvrienden
die ervan droomden ‘Starsky&Hutch’ te

zijn. De ene rechttoe rechtaan met een
drankverleden, de andere worstelend
met de veranderende politie-aanpak.
Een briljant, broeierig misdaaddrama, vol
vernuft en humor.
Info en tickets: www.muskuton.be

ZONDAG 21 JANUARI 2018 OM 10.45U
Concertband Da Capo vzw CC Stroming
te Berlare
Nieuwjaarsconcert onder leiding van
Dominic Reynders
Kaarten in voorverkoop 12 euro, 15 euro
aan de kassa. Alle info: www.dacapowichelen.be

ZONDAG 21 JANUARI 2018 - 20 U
Davidsfonds Schellebelle
Zaal Parochiehuis ’t Veer
Toast Literair met het ensemble Combello
Literair-muzikaal nieuwjaarsontbijt dat
wordt opgeluisterd door de coverband
Combello. Laatstgenoemde brengen
pareltjes uit het Nederlandstalig en
kleinkunstrepertoire.
Inschrijven bij Marc Moens: 0475 95 62 14,
marc.lydie@skynet.be. Info: www.schellebelle.davidsfonds.be,
dfschellebelle@skynet.be.

ZATERDAG 27 JANUARI 2018 20 U
Concertband Da Capo vzw Sint-Gertrudiskerk
te Wichelen.
Nieuwjaarsconcert onder leiding van
Dominic Reynders
Kaarten in voorverkoop 12 euro, 15
euro aan de kassa. Alle info: www.
dacapo-wichelen.be

VRIJDAG 2 FEBRUARI 2018 - 20 U
Muskuton
Comedy line-up Bevergem
De serie Bevergem, uitgezonden op
Canvas, was in 2015 de tv-hit van het jaar.
Drie trotse West-Vlaamse komieken die
deel uitmaakten van dit kijkcijferkanon
komen nu naar Wichelen.
Info en tickets: www.muskuton.be

23-24-26 FEBRUARI - 20 U
WAT? ’t Ankerpunt Serskamp Revue

Ravage. Dood van een politicus Tekst:
Tom Lanoye Muziek: Peter Vermeersch
Regie: Moon Shik Vergeylen
Een politiek drama in swingende revuestijl:
het bestaat, en WAT? speelt het voor u in
verkiezingsjaar 2018. In Revue Ravage moet
de partijvoorzitter na een lange carrière
een stap opzij zetten. De machtsstrijd om
zijn opvolging ontvouwt zich voor de ogen
van het publiek. Laat u meeslepen door de
personages, de muziek en de fabelachtige
arena, waar de acteurs en muzikanten alles
zullen geven om u ervan te overtuigen dat
ze uw stem waard zijn.
Info www.watwichelen.be

MAANDAG 12 FEBRUARI 2018 - 20 U
NSB Schellebelle Kerk van Wichelen Last
post voor Biebaut Petrus

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018 - 20 U
Davidsfonds Schellebelle
Zaal Parochiehuis ’t Veer
Schellebelle zingt…
Een gezellig samenzang, waarop iedereen,
samen met familie en vrienden, terecht kan
om onze onuitputtelijke Vlaamse liederenschat te (her)ontdekken. Samen zingen
staat centraal. Deelname aan deze activiteit
is gratis. Info: www.schellebelle.davidsfonds.be

2-3 MAART 2018 - 20 U
WAT? ’t Ankerpunt Serskamp Revue
Ravage. Dood van een politicus Tekst:
Tom Lanoye Muziek: Peter Vermeersch
Regie: Moon Shik Vergeylen
Een politiek drama in swingende revuestijl:
het bestaat, en WAT? speelt het voor u in
verkiezingsjaar 2018. In Revue Ravage moet
de partijvoorzitter na een lange carrière
een stap opzij zetten. De machtsstrijd om
zijn opvolging ontvouwt zich voor de ogen
van het publiek. Laat u meeslepen door de
personages, de muziek en de fabelachtige
arena, waar de acteurs en muzikanten alles
zullen geven om u ervan te overtuigen dat
ze uw stem waard zijn.
Info www.watwichelen.be

