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CULTUURPLUS
Vlaanderen Feest
Ook dit jaar vieren we op onze gemeente de dag van de Vlaamse Gemeenschap. Deze keer op het dorpsplein van Serskamp.
Om 16u wordt er een kinderrommelmarkt georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 16 jaar op de terreinen van GIBO “De
Rozelaar”.
Om 19u30 start het officiële gedeelte van de 11-juliviering. Aansluitend is er straattheater met optredens van “The Human
God”, “El Kote” en “Circumstancia”. Afsluitend wordt een grandioos vuurwerk voorzien boven het dorpsplein.
Vanaf 18u en gedurende de hele avond is er Vlaamse kermis met verschillende standjes van medewerkende Serskampse
verenigingen met verkoop van drank en versnaperingen.
Kortom, een feest om niet te missen!
Meer info en inschrijvingen voor de kinderrommelmarkt via cultuurdienst@wichelen.be

Heb jij waardevol materiaal uit de Eerste Wereldoorlog?
Kom dan naar onze scansessies en draag bij tot een uniek project! Heb je foto’s, brieven, ansichtkaarten,
souvenirs of ander beeldmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog? Laat het inscannen! De erfgoedcel komt in
Wichelen langs met haar scanner op dinsdag 4 juni in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, van 15u tot 20u. Jouw
materiaal wordt onmiddellijk ingescand zodat je alles terug kan meenemen naar huis.
Meer info? info@egclandvandendermonde.be of 052 20 03 40

n i e t t e m i ss e n

Tentoonstelling in het Sociaal Huis
Jef De Corte (Aalst, °1958) volgde opleidingen tekenen en keramiek aan de Academie voor
Schone Kunsten in Aalst. Via zelfstudie leerde hij de airbrushtechniek, en later de digitale illustratie.
Hij is al meer dan 25 jaar actief als schilder, illustrator en grafisch ontwerper.
Jef heeft gewerkt voor onder meer The Walt Disney Company, Studio 100, Tupperware, Lotus
Bakeries, Donau Design, Frajodis, Carta Mundi, ...
Hij is actief op vele terreinen: commerciële illustratie en character design, product ontwerp, verpakkingen, logo ontwerp,
layout, fotobewerkingen, decors voor theater en themaparken, CD cover ontwerp, portretten, ...
In de tentoonstelling ligt de klemtoon op het meer vrije werk:
Digitale portretten van mensen en dieren : Deze schilderijen zijn volledig van nul af geschilderd op een computer tekenscherm.
Drybrush olieverf portretten: Deze schilderijen worden met olieverf gemaakt op aquarelpapier. De verf wordt in minieme
hoeveelheden en vrij droog aangebracht, waardoor men een eerder droge media dan geschilderd effect krijgt.
Drybrush Disney characters: De meeste zijn geschilderd met witte verf op donker papier waarbij de schaduwen
uitgespaard worden.
Airbrush schilderijen: er zijn ook enkele oudere airbrush werken te zien. In de Relics serie werd gewerkt op met de hand
gemarmerd papier of karton.
Van alle werken zijn ook portfolio’s te bekijken op de website www.aeronaut.be
Jef componeert ook muziek en zijn werken zijn verschenen op diverse cd’s. Hij werkt regelmatig samen met andere
muzikanten uit binnen- en buitenland.
Alle muziek is gratis te beluisteren via streaming van zijn website.
Contactinformatie:
Jef De Corte • Aeronaut bvba
Margote 17 - 9260 Wichelen - Tel 052 52 04 76 - www.aeronaut.be

vzw Beau Soleil stelt voor:
Na de eerste Bar d’Hiver deze winter, kondigen we met de nieuwe Beau Soleil eindelijk de komst van de zomer aan!
Voor deze vierde editie keren we terug naar de unieke groene pastorijtuin van Serskamp, waar de verse mojito’s, de
artisanale loempia’s van Hung en de hangmatten opnieuw het mooi weer zullen maken. Vorig jaar was de zon dan wel
weinig aanwezig, maar dat hield de bijna 7.000 bezoekers duidelijk niet tegen. Dit jaar willen we de kaap van 10.000
bezoekers overschrijden door jullie opnieuw op een paar verrassingen te trakteren. De tuin zelf krijgt alvast een makeover: er zijn voor de bezoekers twee overdekte bars voorzien en het podium zal met een unieke constructie geïntegreerd
worden met de oude pastorijwoning. En het feest stopt dit jaar niet om 2u ‘s nachts: jullie kunnen vanaf dan allemaal terecht
in café Furieux (Serskamp) voor de afterparty.
De prijzen voor de liveoptredens, dj-acts en stand-up comedy blijven democratisch: voor amper €3 kan je komen genieten
van kwalitatieve cultuur. Voor wie (terecht) van plan is meer dan een paar keer af te zakken naar Beau Soleil, zijn er opnieuw
de combitickets, waarmee je heel de maand juli lang ongestoord de pastorijtuin in en uit kan lopen. Dit jaar lanceren we zelfs
een vroegboekactie: tot en met 1 juni kan je een combiticket bemachtigen aan €12 in plaats van €18. Alle instuifavonden
zijn natuurlijk nog steeds gratis.
Op zaterdagavond kan je telkens twee bands live aan het werk zien. Op de affiche prijken alvast Protection Patrol Pinkerton,
Maya’s Moving Castle, Stan Lee Cole, The Horny Horses, Soldier’s Heart, Ghent Bangers (aka Neon & Davidov), Frères
Deluxe en Neglectik, maar nog veel meer bands en dj’s zullen de revue passeren. Op donderdag 19 juli maken we plaats
voor de Comedy Vedett’n met Koen Dewulf, Kristof Micholt, Arnold QuartjeNeger en Robby Petit. En uiteraard geen Beau
Soleil zonder Stampen & Dagen: zij zullen voor de 4e keer voor een knallende afsluiter zorgen, geruggensteund door een
fantastisch vuurwerk.
Meer weten? Geef alvast onze facebookpagina een ‘like’ en surf regelmatig naar www.beausoleil.be om up to date te blijven.

Daar zijn de reuzen weer
Op 5 augustus 1956, naar aanleiding van palingkermis in de
wijk Bohemen, werd de eerste reus van Wichelen in de
burgerlijke stand van Wichelen ingeschreven. Hij kreeg de
naam Moriaan.
Agnes Temmerman en Edmond Schovaers waren respectievelijk meter en peter.
Samen met veel aanwezige bewoners van de wijk deden
zij de plechtige belofte om van de reus Moriaan een goede
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‘Bohemer’ te maken. Het voorlopig bestuur koos café Batavia
in Bohemen als vergaderlokaal.
Op 1 juli 1958 meldde Moriaan dat hij zich verloofd had met de “edele prinses Sarida”. Beide reuzen brachten datzelfde jaar
een bezoek aan de Wereldtentoonstelling te Brussel. Ze huwden op palingkermis 1959. Sarida werd zwanger en hun eerste
kind, een zoon, kreeg de naam Iraldo. Op palingkermis van 5 augustus 1974 vierden ze opnieuw feest met de geboorte van
hun reuzendochter die de naam Esmeralda kreeg. De eerste uitstap van de vier reuzen dateert van 8 september 1974 naar
de bloemencorso te Gent. Onze reuzenfamilie werd de ambassadeur van Wichelen in heel Vlaanderen en ver daarbuiten.
Een kleine opsomming van de plaatsen waar de reuzen te zien waren: Overmere, Zele, Lokeren, Lede, Deurne, Oudenaarde,
Dendermonde, Grimbergen, Evergem, Roermond, Maastricht, Amsterdam en nog vele andere steden en gemeenten. Op al
deze plaatsen zongen onze Bohemers hun prachtig lied: ‘Zigeuner speel voor mij een oud zigeunerlied”.
Op zondag 4 augustus 2013 zal dat lied opnieuw gezongen worden onder begeleiding van de harmonie Koninklijke
Speelschaar uit Brugge. Onze reuzen zullen dan, samen met de reuzen van de omliggende gemeenten, vertrekken aan
de brandweerkazerne om 15u en onder muzikale begeleiding van de harmonie door de wijk Bohemen stappen naar hun
nieuwe huisvesting in de Rubensstokerij te Bohemen.
Na een academische zitting, met hulde aan de nog verdienstelijke bestuursleden van het Moriaancomité, hebben enkele
Bohemers, met de steun van het gemeentebestuur, een gezellige namiddag georganiseerd met dansende reuzen, een
tentoonstelling over de reuzen en plaatselijke gastronomie in een echte Bohemenkermissfeer. U komt toch ook?
Als afsluiter van 55 jaar Moriaanreus wil men een” bal populaire”/ café chantant, organiseren. Hiervoor is men nog op zoek
naar gedreven muzikanten die vanaf 18u30 hun muzikale talenten willen botvieren met liedjes en meezingers uit de tijd
van toen.
Interesse? luc.van.der.linden@pandora.be, 0485 32 26 16, 050 37 71 46

AGENDA
DIVERSE
Zaterdag 8 juni 2013
14.00 uur
Gezinsfietstocht + Barbecue
Buurthuis, Doornweg Wichelen
KWB Wichelen
Vanaf 12 euro voor volwassenen en
6 euro voor kinderen naargelang
de formule
Info: Mark Coudron, Oud Dorp 34,
Wichelen; Jan Matthys, Doornweg 65,
Wichelen; Willy De Beer,
Boterhoek 21, Wichelen
Donderdag 11 juli 2013
Dorpsplein Serskamp
11-juliviering
vrijdag 26 juli
zaterdag 27 juli
zondag 28 juli 2013

Hulst Wichelen
38e St-Anna-Kermis
vrijdag 26 juli 2013
14.00u BELOTTING - 1,50 euro inleg
- 100 euro vooruit - 12 keer delen
20.00u QUIZ - algemene kennis - 10
euro inleg/ploeg

zaterdag 27 juli 2013
14.00u Kinderfuif
21.00u D’hulst
DJ’s: Svenneuh - Jan Van Gaver
kaarten: 5 euro. inkom: 7 euro
zondag 28 juli 2013
10.00u Openluchtmis
12.00u EETFESTIJN (na inschrijving 		
op 0473/509829)
13.30u ROMMELMARKT (standhou-		
-ders inschrijven op tel.
0475/471070)
Streekbierenterras - Rondrit met huifkar - Kinderanimatie - Springkastelen
– Wafelbak – Soccertornooi
15.00u FIETSZOEKTOCHT
20.30u D’hulst late night - gratis 		
inkom
Meer info op www.kljwichelen.be

Zaterdag 7 september 2013
DF Schellebelle
Culturele Eendagsreis naar Rijsel
Zondag 8 september – 10u
klooster Wichelen
open Monumentendag
Gratis
Zaterdag 14 september 2013
van 14u tot 17u
Parochiehuis ’t Veer
Femma Schellebelle
Tweedehandsbeurs
kinderartikelen

Vrijdag 30 augustus
zaterdag 31 augustus 2013:
Parochiehuis ‘t Veer om 20u00
DF Schellebelle
33-ste editie Poëzieavonden :
Van Minnen en Zinnen
Inkom: 10 Euro

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 invoert in 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 (http://www.wichelen.be/UiTagenda)
Wie invoert, haalt er veel UIT!

