CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

Tentoonstelling ‘Schoenindustrie te Schellebelle’
Oude pastorij Schellebelle 14-15-21-22-23 juni 2012 van 10u – 18u

Van maandag
16 juni tot en met
donderdag 19 juni is
de tentoonstelling open
op aanvraag. Wij bieden
graag de verenigingen
een rondleiding aan met
uitleg over deze verloren
gegane schoenindustrie van
Schellebelle.
Verenigingen die hiervoor
interesse hebben nemen best
contact op met:
Marc Van Doorselaer,
mavado@skynet.be,
09 371 59 72
Secretariaat Heemkring,
Pauwels Christine,
heemkring@schellebelle.be
Op maandag 23 juni
brengt de gouverneur
van Oost-Vlaanderen een
bezoek aan de tentoonstelling
naar aanleiding van de jaarmarkt.
Aansluitend wordt een
receptie aan de bevolking aangeboden.
Vrijdagavond 20 juni 2014:
Multimedia-voordracht
‘De schoennijverheid in Schellebelle:
ontstaan, bloei en ondergang’.
In Kapel Bruinbeke om 20u

Werk van Marcel De Grauwe
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Na de succesvolle 11-juliviering vorig jaar in Serskamp is dit jaar opnieuw Wichelen aan de beurt. De voorbereidingen voor
een groots feest op 11 juli 2014 zijn volop aan de gang.
We organiseren om 16u een kinderrommelmarkt voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar op de terreinen van het Sociaal
Huis (inschrijving verplicht). Vanaf 16u30 kunnen de kinderen ook een bezoekje brengen aan het poëtisch kapsalon van
het reizend speeltheater ‘Kip van Troje’ die elke klant zullen betoveren met een gek, grappig, eigenaardig of donzig kapsel.
Om 19u30 start het officiële gedeelte van de 11-juliviering. Aansluitend zorgen de Wichelse straatzangers voor muzikale
animatie en is er straattheater met optredens van “Circovito” en “Mosaïque”. Afsluitend wordt een grandioos vuurwerk
voorzien boven de Schelde.
Vanaf 18u en gedurende de hele avond is er Vlaamse kermis met verschillende standjes van medewerkende Wichelse
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.
Verenigingen van de Wichelse deelgemeente, die nog wensen mee te werken aan de Vlaamse kermis nemen best zo snel
mogelijk contact op via cultuurdienst@wichelen.be.

Tentoonstelling
in het Sociaal Huis
Momenteel en nog tot 30 augustus 2014 zijn de werken
van IWONA MEDYNSKA te bezichtigen in het Sociaal Huis
te Wichelen.
Iwona Medynska werd geboren op 13 juli 1965 in Lodz
(Polen). In 1989, het jaar van de val van de Berlijnse muur,
studeerde ze daar af als geografe en ze gaf 2 jaar les in het
onderwijs in Polen. In 1991 kwam ze voor de eerste keer
naar België waar ze in 1993 te Schellebelle huwde met
Luc Van Velthoven. Vanaf 1996 volgde ze, met enkele jaren
onderbreking, Teken en Kunstacademie in Wetteren en
legde ze zich toe op het schilderen met acryl en aquarel.
Ze schildert realistisch en haar passie gaat naar dieren,
vooral paarden, bloemen en portretten.
Ze wil de reflectie brengen over onze samenleving en
tijd die onvermijdelijk voorbij vliegt voor ons allemaal.

Meer info: www.onesto.be
Ben je amateurkunstenaar en wens je je werken ook
eens tentoon te stellen in het Sociaal Huis, gelieve
dan contact op te nemen met de cultuurdienst,
cultuurdienst@wichelen.be, 052 43 24 09

Het doek valt over Beau Soleil
De zomer van 2014 zal de vijfde en laatste editie van Beau Soleil betekenen. Toen we op 11 juli 2010 de eerste keer de
poort van Beau Soleil openden, dachten we nooit dat 16.000 bezoekers naar het zomerterras zouden afzakken. Heel wat
Serskampenaren keken in het begin argwanend toe naar wat die Wichelaars in de pastorijtuin kwamen doen, maar al snel
werden we aanvaard en keek jong en oud elk jaar opnieuw uit naar Beau Soleil. Elke nieuwe editie werd de lat iets hoger
gelegd. Het team besloot dit jaar echter dat het plafond bereikt werd. De kleinschalige, gezellige en feeërieke pastorijtuin is
anno 2014 uitgegroeid tot een heus evenement dat heel wat volk lokt, van binnen en van ver buiten onze gemeentegrenzen,
en dat brengt overlast met zich mee. Ook zorgen de grotere investeringen voor grotere risico’s.
Daarom heeft de organisatie besloten dat 5 een mooi getal is om af te ronden en tevreden terug te blikken op zowel de
zonnige als de regenachtige edities.
Voor het zover is, hebben we natuurlijk nog één Beau Soleil-zomer te goed (van 4 tot en met 27 juli), natuurlijk mét
bijhorend programma. Raadpleeg hiervoor www.beausoleil.be

Boek “Wichelen - 200 jaar boom- & rozenkwekerijen in
Schellebelle, Serskamp en Wichelen”
Julus D’haene werkt aan een boek over het ontstaan en de bloei van de boom- en rozenkwekerijen in de 3 deelgemeenten
van Wichelen.
De auteur is nog steeds op zoek naar documenten - verhalen - persoonsgegevens (geboorte- en overlijdensgegevens)
- bedrijfsgegevens van boom- en rozenkwekers van vroeger en nu. Documenten en verhalen kunnen op zijn
adres bezorgd worden of worden op Uw vraag ter plaatse afgehaald en na enkele dagen worden de documenten
terugbezorgd. Julus D’haene - Krijgelstraat 28 - 9260 Wichelen (Schellebelle-Bruinbeke) - tel. 09 369 50 81 of via
e-mail julus.dhaene@telenet.be .

Nieuws uit Cultuurcafé ‘Den Oever’
“Den Oever” is stilaan voor heel wat dorpsgenoten een vaste afspraak geworden in
de agenda. En dederdeoever vzw doet er alles aan om dat zo te houden. De volgende
maanden staan opnieuw heel wat culturele activiteiten op het programma :
Op zondag 8 juni is er de jaarlijkse Poëziedag met de prijsuitreiking van de
“Poëziewedstrijd voor de Jeugd”, het startschot voor VersLand 2014, een project in samenwerking met Melopee en de
gemeente Laarne, waarbij men poëzie opnieuw naar het landschap brengt en meer bepaald langs de Schelde in Schellebelle
en Wichelen, een muziekoptreden van Jan van den Abbeele & Steven Creve in combinatie met een voordracht van Karel
De Jaeger. Het wordt een originele crossover tussen muziek en poëzie nog nooit eerder vertoond.
In juli komt het “Muziek van Schellebelle” optreden – ambiance verzekerd dus – en in augustus is het tijd voor zuiders
temperament: Flamenco-optreden! September brengt ons een klassieker : de “Film in Open Lucht” op zaterdag 13
september met de film VONNIS en op zondag 14 september een tweedehands-boekenverkoop.
Vzw dederdeoever hoopt jullie regelmatig te kunnen ontmoeten in “Den Oever”, iedere tweede zondag van de maand in
de Oude Pastorij van Schellebelle, van 11u tot 15u.

Muziekfestival ‘Bellerock’
Het muziekfestival ‘Bellerock’ is dit jaar aan zijn derde editie toe en heeft plaats in het weekend van 29,
30 en 31 augustus 2014 op het Dorp in Schellebelle. Op vrijdag wordt vanaf 17u het startschot gegeven
met een heuse ‘Bellerock After Work Party’.  Hierop verwelkomen wij de meest fantastische coverband
van het moment: ‘Les Truttes’. Deze groep brengt de beste dansnummers gekruid met een spetterende en energieke set
die geen mens onberoerd laat. Hun optreden wordt gevolgd door een DJ die superambiance brengt.
Zaterdag (vanaf 17u) en zondag (vanaf 13u) passeren tal van enthousiaste bands de revue: rock (and roll), covers, grunch,
folk, enzovoort. De groepen komen uit alle hoeken van Oost-Vlaanderen en natuurlijk ook uit onze eigen gemeente. Op
zondagnamiddag komen zelfs de allerkleinste muzikantjes aan bod rond 14u. Bellerock staat garant voor een prachtig
muzikaal weekend vergezeld van een drankje, tonnen sfeer en voor de bands een uiterst professionele omkadering. Meer
info op www.bellerock.be of op de Facebookpagina van Bellerock.

O P E N M O N U M E N T E N DAG 2014

Reuzereuzenontmoetingsdag
Op 14 september heeft op de site van Rubbens jeneverstokerij
/Bohemen/Wichelen de reuze reuzenontmoetingsdag plaats
in een organisatie van de erfgoedcel Dendermonde.
Er worden heel wat reuzen verwacht uit de regio voor
een educatief programma met reuzendans , muziek, sfeer rond het thema “reus “.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda. Meer nieuws volgt in de volgende Instroom.

AGENDA
DIVE R SE
ZONDAG 8 JUNI 2014 – 11U
Oude Pastorij Schellebelle, Dorp 19,
Dederdeoever
Cultuurcafé “Den Oever”
jaarlijkse Poëziedag met in de
voormiddag Fun4Kids en in de
namiddag het startschot voor
VersLand 2014 en optreden van Jan
Van Den Abbeele & Steven Creve
Praat- en luistercafé. En geniet intussen
van het uniek Schellebellebier, een
Dauwdruppel of een Loorejas!
Gratis
meer info: www.dederdeoever.be
VRIJDAGAVOND 13 JUNI 2014

Oude Pastorij, Dorp 19 te Schellebelle
Heemkring Schellebelle
Opening tentoonstelling
verloren gegane
schoennijverheid in Schellebelle
(zie p. 1)
ZATERDAG 21 JUNI 2014 - 19U30
dorp Schellebelle
Koninklijke Muziekmaatschappij
‘Eendracht maakt Macht’
Potjesmarktconcert

ZONDAG 29 EN MAANDAG
30 JUNI 2014 VAN 10 U TOT 16 U
Gemeenteschool
De
Rozelaar,
Schoolstraat 4 Serskamp
Davidsfonds Serskamp
Grote beurs van einde-reeks- en
tweedehandse boeken, en CDs
Vrije toegang
www.serskamp.davidsfonds.be,
dfserskamp@skynet.be
VRIJDAG 11JULI 2014 – VANAF 16U
Vlaanderen Feest!
Zie p. 2
ZONDAG 13 JULI 2014 - VAN 11U
TOT 12U30
pastorij Schellebelle
Koninklijke
Muziekmaatschappij
Eendracht Maakt Macht
optreden
in
cultuuren
praatcafé “Den Oever”

VRIJDAG 27 JULI, ZATERDAG 28
JULI, ZONDAG 29 JULI 2014
39e St-Anna-Kermis
VRIJDAG 27 JULI
14.30u
BELOTTING - 1,50 euro
inleg - 100 euro vooruit - 12 keer
delen
20.00u
QUIZ - algemene kennis15 euro inleg/ploeg
ZATERDAG 28 JULI 2014
14.00u
Kinderfuif
21.00u
D’hulst
DJ’s: Svenneuh - Jan Van Gaver
kaarten: 4 euro. inkom: 6 euro
ZONDAG 29 JULI 2014
10.00u
Openluchtmis
12.00u
EETFESTIJN (na inschrijving
op 0473/509829)
13.30u
R O M M E L M A R K T
(standhouders inschrijven op 0
475 471070)
Streekbierenterras
Rondrit
met huifkar - Kinderanimatie Springkastelen – Wafelbak – KUBBtornooi
15.00u
FIETSZOEKTOCHT
18.30u
De Helaasheid der Zingen
- gratis inkom
Meer info op www.kljwichelen.be

ZONDAG 10 AUGUSTUS – 11U
Oude Pastorij van Schellebelle, Dorp
19, 9260 Schellebelle
Dederdeoever
Cultuurcafé “Den Oever” Flamenco-optreden!
Praaten
luistercafé.
En
geniet intussen van het uniek
Schellebellebier, een Dauwdruppel
of een Loorejas!
Gratis
meer info: www.dederdeoever.be

ZONDAG 17 AUGUSTUS 2014 19U
dorpsplein Schellebelle
VZW OKA
het allerlaatste concert van ‘The
Broken Circle Bluegrass Band’
met een vooroptreden van ‘Philippe
Robrecht & Fie’

ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014 11U
Parochiehuis ‘t Veer, Schellebelle
Koninklijke
Muziekmaatschappij
‘Eendracht maakt Macht’
aperitiefconcert tgv Schellebelle
Kermis

VRIJDAG 29, ZATERDAG 30 EN
ZONDAG 31 AUGUSTUS 2014 –
VANAF 17U
op het Dorp in Schellebelle
Muziekfestival ‘Bellerock’
(zie p. 3)
VRIJDAG 5 EN ZATERDAG 6
SEPTEMBER 2014 - 20U
zaal Parochiehuis ‘t Veer
DF Schellebelle
Poëzieavonden in het thema van
“De Groote Oorlog”
Inkom: 10 euro

ZATERDAG 13 SEPTEMBER
Oude Pastorij van Schellebelle, Dorp
19, 9260 Schellebelle
Dederdeoever
“Film in Open Lucht” op met de
film VONNIS
meer info: www.dederdeoever.be

ZONDAG 14 SEPTEMBER
Oude Pastorij van Schellebelle, Dorp
19, 9260 Schellebelle
Dederdeoever
Cultuurcafé “Den Oever” tweedehands-boekenverkoop in
“Den Oever”.
Praaten
luistercafé.
En
geniet intussen van het uniek
Schellebellebier, een Dauwdruppel
of een Loorejas!
Gratis
meer info: www.dederdeoever.be
ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
Open Monumentendag
Erfgoedcel Land van Dendermonde
Reuzereuzenontmoetingsdag

O P RO E P
Ter
gelegenheid
van
Potjesmarkt
wordt,
in
samenwerking
met
de
Heemkring van Schellebelle,
een tentoonstelling over
de
schoennijverheid
in
Schellebelle georganiseerd.
Hiervoor is men nog op zoek
naar een aantal originele
schoendozen (in goede
staat) met het merklabel van
de verschillende Schellebelse
schoenfabrieken. Indien u
ons kunt helpen, gelieve
contact op te nemen met
Marc Van Doorselaer op
mavado@skynet.be
of
per telefoon op nummer
09/3715972 . Hartelijk dank.

Pendelbus voor het optreden van
‘The Broken Circle Bluegrass Band’
Op zondag 17 augustus 2014 vanaf 19.00 uur organiseert VZW OKA het allerlaatste concert van ‘The
Broken Circle Bluegrass Band’ met een vooroptreden van ‘Philippe Robrecht & Fie’. Daar we een ware
volkstoeloop verwachten voor dit optreden en om een verkeerschaos te vermijden organiseren we voor
de mensen van Serskamp, Wichelen en de Bruinbeke een pendelbus. Er zal op volgende uren een bus ter
beschikking zijn om de geïnteresseerden naar het Dorp van Schellebelle te voeren:
- aan het Sociaal Huis van Wichelen om 18.00 uur en 19.00 uur
- Op het Dorp van Serskamp om 18.30 uur en 19.30 uur
- Aan de Bruinbeke Kapel om 18.45 uur en 19.45 uur
Na het optreden zal er ter plaatse medegedeeld worden wanneer de bus terug zal keren naar Wichelen,
Serskamp en de Bruinbeke

