CULTUURPLUS
Wichelen Schellebelle Serskamp

JEUGDIG TALENT GEZOCHT!
Tijdens de maanden juli en augustus zal er in het Sociaal Huis te Wichelen
een tentoonstelling plaatsvinden, dóór jeugd vóór iedereen!
Onder de naam cARToon willen we alle jonge kunstenaars de kans geven om hun kwaliteiten
tentoon te stellen voor het grote publiek. Alle kunstvormen kunnen aan bod komen
en iedereen tussen de 3 en 30 jaar is welgekomen!
Om deze tentoonstelling vorm te geven zijn we op zoek naar onze lokale talenten.
Ken jij zo een ware artiest? Stuur hem of haar dan zeker door naar de jeugddienst!
Voor meer info: jeugddienst@wichelen.be
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CULTUURPLUS
Het wordt een drukke zomer bij Dederdeoever
Het voorjaar gonsde al van de activiteit, met een drukbezochte Oldtimerhappening als apotheose in mei en een
zeer gesmaakte fototentoonstelling van Wim Leirens in april. Ook de merkwaardige collectie schilderijen en
handgeschilderde postkaarten van Van Kets in maart trok heel wat volk naar Den Oever. Ook de weergoden
waren dederdeoever welgezind, want iedere keer was de zon uitgebreid van de partij.
Den Oever gaat voor de volgende maanden op dit élan verder.
Op 12 juni is er het jaarlijkse Poëziefeest. Jong talent uit de lagere scholen wordt in de bloemetjes gezet met de
Poëziewedstrijd voor de Jeugd en Fun4Kids. En tegelijk is er de première van een aantal gedichten van dichters
uit onze gemeente. Deze worden gebruikt voor de nieuwe poëzieroute “Dichter bij de Meersen - 2016” die
ingericht wordt op Den Aard. Alle gedichten zullen in de pastorietuin te zien zijn, in de volgende weken worden
ze op hun plaats gezet op de nieuwe Ringdijk waar ze de link zullen leggen met de zich herstellende natuur na
de zware Sigma-werken.
Op 10 juli is Den Oever het centrum van “Kunst in Actie”. Een tiental kunstenaars van diverse disciplines komen
tonen hoe zij werken via demonstraties en workshops waaraan iedere geïnteresseerde kan deelnemen. De
Pastorijtuin zal eens te meer een kunstenaarshemel op aarde zijn.
Op 14 augustus krijgen we dan de nieuwe editie van “Bar Tropical”, met flamenco-dans, zuiderse ritmes en
frisse cocktails… de feestvierders van Fiesta Campestra hoeven dus niet naar huis onder de middag, ze kunnen
gewoon blijven verder vieren in Den Oever.
En dan ten slotte, om de zomer af te sluiten, is er de traditionele voorstelling van de film in open lucht op
zaterdagavond 10 september. Dit jaar kan je genieten van “Safety First – The Movie” van Tim Van Aelst met
Tom Van Dyck, Bruno Vanden Broecke, Ben Segers en Ruth Beeckmans. Op zondag 11 september volgt dan de
traditionele 2e-handsboekenbeurs… dit jaar met een verrassing.

De JoTies op septemberkermis
De JoTies (de jonge enthousiastelingen van toneelgroep TIDOL Wichelen) staan weer paraat om de Margote met de kermis
op te fleuren met een stukje toneel. Op zondag 4 september spelen we onze toneeltjes een drietal keer tussen 14u en
18u. Deze keer brengen de JoTies hun eigen zetel, hun eigen tv, hun favoriete tv-programma’s en een quizformulier mee.
Kan jij raden welke televisieprogramma’s zij voor u naspelen? Dan kan je winnen met onze toneelquiz! Zoek de JoTies op de
kermis en vraag jouw quizformulier maar geniet vooral van de grappige sketches met als thema ‘televisie’. Tot dan?
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Tentoonstelling processies in Serskamp en Wichelen
In 2016 is het 50 jaar geleden dat de processie uitging in Serskamp en 30 jaar dat de processie in Wichelen uitging.
Dit religieus en volkskundig verleden gaan wij dit herdenken met een tentoonstelling in de kerk van Serskamp
op 8, 9, 10 en 11 oktober 2016. Aan de hand van foto’s en processieattributen gaan wij deze gebeurtenissen
visualiseren. De heemkundige kring van Wichelen zal ook zijn tijdschrift dit najaar aan dit onderwerp wijden.
Maar wij zijn nog op zoek naar foto’s, getuigenissen en anekdotes over deze processies. Personen die deze
gegevens nog hebben en met ons willen delen, kunnen zich wenden bij de initiatiefnemers:
Paul Matthijs – Lange Haagstraat 20 A – Serskamp – matthijspaul@belgacom.net – 0473 67 14 64
Roger De Knijf – Paepestraat 57 – Wichelen – rdeknijf@skynet.be – 0473 83 00 87
Eric Rasschaert – Bremenhulstraat 10 – Serskamp – eric.rasschaert1@telenet.be – 0486 21 44 09
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Project atelierruimte voor kunstenaars
Zijn je huisgenoten er niet gelukkig mee dat de keukentafel vol staat met je spullen of protesteren je buren over het lawaai
van je muziekgroepje ? Dan is er nu goed nieuws ….
Op voorstel van de cultuurraad heeft de gemeenteraad een project goedgekeurd waarbij atelierruimte voor kunstenaars ter
beschikking wordt gesteld. De lokalen bevinden zich in het gebouwencomplex van de jeneverstokerij Rubbens op Bohemen
te Wichelen. Je hoeft enkel jaarlijks de energiekosten en de eigen verzekering brand en BA te betalen, de huurprijs neemt
het gemeentebestuur op zich.
Heb je interesse ? Stuur dan een mailtje naar cultuurdienst@wichelen.be met je naam en adres en als onderwerp ‘atelierruimte
amateurkunstenaars’. Wij contacteren je voor de verdere afhandeling van je vraag.

Gezinsbond Schellebelle
Heb je geen inspiratie voor een cadeau voor Vaderdag?! Maar wil je je papa toch verrassen? Dan is
het ontbijt van de Gezinsbond Schellebelle op zondag 12 juni wel iets voor jou! Een doos gevuld
met lekkers en zoets wordt, na bestelling, bij jou aan huis geleverd, in Schellebelle, of kan afgehaald
worden bij de organisatoren.
Bondleden betalen €9/pp, niet leden €11/pp en kinderen €5/kind. Inschrijven kan bij één van
de bestuursleden in de buurt of via: mertens-deschepper@outlook.com. Betaling moet vooraf
gebeuren op rekeningnummer BE26-7360-1622-4629 en dit vóór 8 juni. Bij het overschrijven
vermeldt u het lidnummer of naam en adres en het aantal personen (bv. Janssens, dorp 1, 2P en
2knd). Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief!

Academie Lede - Erpe-Mere - Wichelen
Schooljaar 2016 - 2017
Op 1 september 2016 is het zover! Vanaf dan kan je ook in Wichelen muziek- en
woordlessen volgen! De lessen zullen plaatshebben in De Meander, Margote 114, 9260
Wichelen. De lessen in Wichelen zijn voor de 8- tot 13-jarigen.
Voor muziek kan je starten met AMV L1 (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. Een instrument leer je vanaf het tweede jaar. (Sommige instrumenten kan je
al starten in februari van het eerste jaar.)
Voor woord hebben we 2 groepen. Een groep voor 8-/9-jarigen, en een andere groep
voor 10- tot 13-jarigen. Je volgt 1 keer per week 1 uur les. Je leert hier alles over
teksten, de geheimen van de uitspraak en dit alles doe je ook op het podium.
Op vrijdag 9 september 2016 houden we een opendeur met proeflessen. Meer info zal
je kunnen lezen in de Instroom van september. De lessen starten vanaf 12 september.
Volg ook onze facebook pagina http://www.facebook.com/academie.wichelen om op
de hoogte te zijn van alle nieuwtjes!
Wens je je nu al in te schrijven?
Dat kan via het secretariaat van de academie te Lede. Alle informatie en uurroosters
kan je terugvinden op http://www.gamw.lede.be
De prijs voor de lessen bedraagt voor 1 schooljaar 68 euro. (Voor een 2e richting
betaal je 46 euro.) De academie voorziet ook korting voor kansenpas.
Ben je ouder dan 13? Geen probleem. Dan ben je steeds welkom in de academie van
Lede! Voor meer info academie@gamw.lede.be

AGENDA
D IV ER SE
ZATERDAG 25 JUNI 2016
VAN 13U TOT 18U EN
ZONDAG 26 JUNI 2016
VAN 10U TOT 16U
Davidsfonds Serskamp
Grote beurs van eindereeks en
tweedehandsboeken en CD’s.
Gemeenteschool De Rozelaar
(Schoolstraat 4, 9260 Serskamp)
Vrije toegang
www.serskamp.davidsfonds.be
dfserskamp@skynet.be
ZATERDAG 2 JULI 2016 OM 20U
Last Post voor Alphonse Henderickx
Monument Schellebelle
VRIJDAG 29 JULI 2016
41ste Hulst Kermis
14.30 uur: Belotting
20.00 uur: Algemene kennisquiz
ZATERDAG 30 JULI 2016
41ste Hulst Kermis
14.00 uur: Superhelden kinderfuif
21.00 uur: De eindeloze top 100
met Jan Van Gaver
41ste Hulst Kermis
ZONDAG 31 JULI 2016
10.00 uur: Openluchtmis
11.00 uur: Muikzaal aperitiefmoment met
concertband Da Capo

12.00 uur: Eetfestijn
13.30 uur: Rommelmarkt
15.00 uur: Fotofietszoektocht
en KUBB-tornooi
18.30 uur: Optreden Iwein en Co (the
Goebby’s)
Doorlopend streekbierenterras met
Wichelse bieren, wafelbak, rondrit met
huifkar, kinderanimatie en springkasteel.
Alle verdere info en inschrijvingen:
www.hulstkermis.be
ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016
Gezinsbond Wichelen-SerskampSchellebelle
gezinsfietstocht met leuke
opdrachten voor groot en klein
voorzien van een hapje en een
drankje.
Starten kan in de eigen gemeente!
Voor meer informatie
mertens-deschepper@outlook.com of bij
één van de bestuursleden.
ZONDAG 28 AUGUSTUS
De KOUS (Kring Oud en Uitgeweken
Schellebellenaars)
12de KOUS-dag
met een wandeling op den Aard onder
leiding van Marcel De Grauwe. Start om
9.30 uur aan ’t Veer, 12.15uur receptie in
zaal Roggeman, 13.00 uur feestmaal.
Prijs: 35 euro.
Deelname wordt bevestigd na inschrijving
én betaling: BE93-0017-5527-9967.
Meer info: 0476 97 38 85

VRIJDAG 2 SEPTEMBER 2016 OM 20U
EN ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016
OM 20U
Davidsfonds Schellebelle
36ste poëzieavond
Dit jaar getiteld: “Heimat. Van dingen die
niet overgaan”.
Zaal Parochiehuis ’t Veer (Hoogstraat 2,
9260 Schellebelle)
Toegang: 10 euro, 8 euro voor de houders van de Davidsfonds cultuurkaart.
www.schellebelledavidsfonds.be
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016
VAN 10U TOT 13U
Davidsfonds Serskamp
Vers Geperst
Gemeenteschool De Rozelaar (Schoolstraat
4, 9260 Serskamp).
De aftrap van het nieuwe cultuurjaar in
Serskamp. De plaatselijke Davidsfondsafdeling stelt haar nieuwe jaarprogramma voor,
alsook de evenementen, cursussen, cultuurreizen en natuurlijk boeken en cd’s. Wie
ter plaatse zijn Davidsfonds lidmaatschap
vernieuwt, krijgt een gratis boek én maakt
kan om zijn lievelingsboek te winnen.
Vrije toegang
www.serskamp.davidsfonds.be
dfserskamp@skynet.be
ZATERDAG 5 NOVEMBER OM 20U
Last Post voor Andreas Buysse
Monument Schellebelle

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!

