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CULTUURPLUS
Vanaf september is het zover!
Vanaf volgend schooljaar kan je ook in Wichelen terecht voor muziek- en woordlessen!
De lessen worden gegeven in samenwerking met de Academie Lede Erpe-Mere.
Op vrijdag 9 september houden we de officiële opening en vanaf 12 september starten de lessen.
Wat kan je volgen?
In de Gemeentelijke Basisschool De Meander (Margote 114) kunnen leerlingen van 8-12 jaar op maandag (16u-17u)
en donderdag (16u-17u30) terecht voor het 1e jaar AMV
(notenleer). Wie zin heeft, kan na de instrumentenvoorstelling
in oktober, ook starten met een instrument.
Naast de muzieklessen kan je ook woordlessen volgen.
Op vrijdag van 16u-17u is er een groep voor leerlingen van 8-9
jaar (3e en 4e leerjaar lager onderwijs) en van 17u-18u een
groep voor 10-11 jaar (5e en 6e leerjaar lager onderwijs). In
de woordlessen leer je alles over uitspraak, woordpuzzelen en
zelfvertrouwen op het podium.
Inschrijven?
Je kan online inschrijven via www.gamw.lede.be of op het
secretariaat te Lede, Markt 5.
Proberen en info? Welkom op 9 september!
Op vrijdag 9 september ben je welkom voor een proefles!
Van 17u00 – 17u30 is er een proefles muziek
Van 17u30 – 18u is er een proefles woord
Van 17u tot 18u30 zijn er doorlopend info- en
inschrijvingsmogelijkheden
Om 18u30 wordt de academie voor Muziek en Woord Wichelen
officieel geopend.
Van harte welkom!

Tentoonstelling processies in Serskamp en Wichelen
In de kerk van Serskamp heeft een tentoonstelling plaats over de
processies in Serskamp en Wichelen. Respectievelijk in 1969 en
1988 gingen de laatste processies bij ons uit. Aan de hand van vele
foto’s en attributen zullen deze ommegangen voorgesteld worden.
Voor velen onder ons zal dat een weerzien zijn met het vroegere
religieuze leven in onze parochies.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door de kerkfabriek van
Serskamp en Wichelen, de parochie en de heem- en oudheidkundige
kring van Wichelen.
Het septembernummer van het tijdschrift van de Wichelse
heemkring zal een uitgebreide bijdrage over deze processies
bevatten.
Zaterdag 8 oktober 2016 om 18u – opening tentoonstelling
Zondag 9 oktober 2016 14u tot 19u
Maandag 10 oktober 2016 10u30 tot 12u en van 16u tot 19u
Dinsdag 11 oktober 2016 10u tot 15u
Toegang gratis

De programmatie van dederdeoever
Voor het laatste trimester van het jaar heeft vzw dederdeoever opnieuw een mooi programma samengesteld :
Zaterdag 10 september is er de –intussen klassiek geworden- film in open lucht.
Locatie: de tuin van de oude Pastorij van Schellebelle. Deuren open om 19u, de film begint zodra het donker
genoeg is (ongeveer rond 20u30). Intussen kan u rustig genieten van de sfeer met een lekker drankje of een
hapje in de tuin. Het mooie weer is alvast besteld…
Dit jaar weer een succesfilm van eigen bodem: “Safety First – The Movie” van Tim van Aelst, met Matteo Simoni,
Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans, Ben Segers, Tom Van Dijck, Els Dottermans, Tom Waes... een avond
vol plezier gegarandeerd.
En na de film is er uiteraard de “After Party”.
Op zondag 11 september gaat dan “Den Oever” weer van start met de tweedehandsboekenbeurs. En een
verrassing …
Zondag 9 oktober komt Julus D’Haene met een programma vol “Muziek uit de Film”.
En op zondag 30 oktober is er een verrassing: “Den Oever gaat Vreemd in De Kapelle”. Onder het motto “God
was a Deejay” zullen DJ’s Ludwig en Harry in de Kapelle in de Bruinbeke van in de voormiddag tot een eind in
de namiddag voor muzikaal vertier zorgen. Dederdeoever zorgt voor de infrastructuur, hapjes en drankjes…
Zondag 13 november biedt “Den Oever” een podium aan het “One Man Orchestra” van André Baert.
Ambiance verzekerd.
En tenslotte, om het jaar in schoonheid te eindigen, treedt op 11 december Ilse De Maeyer op met haar
programma “Café Chantant”.
Cultuurcafé “Den Oever” – iedere 2e zondag van de maand in de Oude Pastorij van Schellebelle.
Open vanaf 10u30 (optredens vanaf ongeveer 11 uur) tot 15u.
Plaats voor talent, in vele vormen.

GUY LECLERCQ IN ARTE LIBRO
Arte Libro brengt werken van Guy Leclercq,
bekend voor zijn geometrische abstractie. Hij leeft
en werkt in Wichelen. Voor deze gelegenheid
wordt een boek gepubliceerd. De vernissage is op
zondag 2 oktober vanaf 11u, de tentoonstelling
loopt tot en met 16 oktober, elke zaterdag
en zondag tussen 14u en 19u en op afspraak.
Hekkergemstraat 79, Schellebelle, 09 369 90 41,
libro.schellebelle@gmail.com, www.libro.be
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AGENDA
2 EN 3 SEPTEMBER 2016 OM 20U
Davidsfonds Schellebelle
Zaal Parochiehuis ‘t Veer
Heimat.
Van dingen die niet overgaan.
36ste! editie van de poëzieavonden
Toegang:
10 euro (8 euro voor de houders van de
Davidsfonds cultuurkaart)
www.schellebelle.davidsfonds.be
9 SEPTEMBER 2016 OM 20U
Muskuton – ‘t Ankerpunt
Charlatan

De nieuwe zaalshow van mentalist Gili.
Toegang : 12 euro – Vrijetijdspas : 6 euro
– Muskutiers : 10 euro
11 SEPTEMBER 2016 VAN 10U TOT 13U
Davidsfonds Serskamp
Gemeenteschool De Rozelaar
Vers Geperst
Dé aftrap van het nieuwe cultuurjaar in
Serskamp. De plaatselijke Davidsfondsafdeling stelt er haar jaarprogramma 2016-2017
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
15 SEPTEMBER 2016 OM 20U
’t Ankerpunt
Bellerock
Lezing Alain Remue
Alain Remue is hoofd van de Cel Vermiste

Personen. Dit is het steunpunt van de
Federale Politie dat zich specifiek bezighoudt
met onrustwekkende verdwijningen, de
identificatie van lichamen en van mensen
met totaal geheugenverlies. De Cel is opgericht en in werking getreden tijdens de zaak
Dutroux. Deze lezing geeft je een blik achter
de schermen.
Kaarten via www.bellerock.be
23, 24, 25 EN
30 SEPTEMBER
1 EN 2 OKTOBER TELKENS
OM 20U
Oka toneel
t’Veer te
Schellebelle
‘Don Juan‘ van
Nathan Vecht
onder regie van
Kris De Martelaere.
‘Don is een klootzak, een vrouwenmagneet
dat ook maar toch vooral een klootzak. Ok,
ik geef het niet graag toe maar ergens als je
er over nadenkt heeft hij toch een heel klein
beetje gelijk…. Maar het blijft een klootzak,
een knappe klootzak, een onweerstaanbare
klootzak maar…… als puntje bij paaltje
komt blijft het een klootzak. Wel eentje die
ik nooit zal vergeten, nooit…. Ik mis hem, ik
verlang naar hem….. ik…… heb hem nodig….. ik hou van hem….. Godverdomme….
Don, jij stomme klootzak!’
Toegang 8 euro
2 OKTOBER 2016 VAN 10U TOT 18U
“DE KLOK” Likeurstokerij - Chocolaterie –
Delicatessen
Wanzelesteenweg 73 Serskamp
Nationale Open Bedrijvendag
U kan er een kijkje nemen achter de schermen, en zien hoe de befaamde “advokaat
op grootmoeders wijze” wordt vervaardigd,
en hoe “artisanale pralines” worden gemaakt
in de huischocolaterie. Kom kijken en proeven van al dat lekkers!
Een natje en een droogje voor de groten,
springkasteel voor de kleintjes.
info@deklok.be - www.deklok.be tel.: 09 369 08 06
13 OKTOBER 20106 OM 20U
Muskuton – ‘t Ankerpunt
Vriendinnen
Een verhaal over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine, vertolkt
door Marleen Merckx en Annemarie Picard.
Toegang 12 euro – Vrijetijdspas: 6 euro
Muskutiers: 10 euro
16 OKTOBER 2016
VAN 10U TOT 12.30U
Davidsfonds Schellebelle
Zaal Parochiehuis ‘t Veer
Vers Geperst
Dé aftrap van het nieuwe cultuurjaar in

Schellebelle. Programma: zie boven bij
Serskamp
Vrije toegang
www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be
10 NOVEMBER 2016 OM 20U
Muskuton – ‘t Ankerpunt
Documentaire Miss Sarajevo
Op de vooravond van Wapenstilstand staan
we met deze documentaire even stil bij de
oorlog in Joegoslavië die in de jaren ’90 heel
Europa in de ban hield. VRT-Journalist Stefan
Blommaert gidst ons door een ontroerende
en verhelderende avond.
Toegang 5 euro – Vrijetijdspas : 2,5 euro
Muskutiers : gratis
13 NOVEMBER 2016 OM 12U
Week van de Smaak
De Seizoenschuur, Eetgoedstraat 1A Schellebelle
Een vernieuwde editie
van de Week van de Smaak, een initiatief
van chef-kok Luc Van der Linden, in de
verwarmde en sfeervol aangeklede Seizoenschuur. Het nationale thema is ‘de
smaak van toen’. Wegens de samenwerking
met de Seizoenschuur wordt ‘nu’ aan het
thema toegevoegd, vermits de organisatoren
werken met hoeveproducten van de akker
op het bord. Catering Food in Style, Frank
Redant en zijn team, zullen met ondersteuning van gastkok Luc Van der Linden in de
foodtruck gerechtjes serveren in een hedendaagse steetfoodsfeer met streek- en artisanale bieren uit de biertruck en artisanale
vruchtensappen. Roger De Knijf zorgt voor
de presentatie.
Voorinschrijving van 30 euro vóór 8
november 2016 met vermelding van naam,
adres en aantal personen. Overschrijving
dient tevens als toegangsbewijs. Meer info
volgt via de pers.
20 NOVEMBER 2016
Week van de Smaak
Salons ’t Oud Gemeentehuis, Oud Dorp 45
Wichelen. Salons ’t Oud
Gemeentehuis serveert in
het kader van de Week van de Smaak een
viergangenmenu met smaken van toen en
nu. Daarvoor zoeken ze lokale producenten
van Wichelse bodem die kunnen bijdragen
tot het samenstellen van hun menu. Home
Made by Katie en René hebben al bevestigd,
maar bijkomende enthousiastelingen zijn
welkom. Roger De Knijf interviewt kort de
lokale handelaars tussen de verschillende
gerechten.
Inschrijven kan vanaf september mits betaling van aantal personen x 30 euro op BE90
7370020262 32. Reservatie van tafels kan
vanaf 8 personen.
18, 19, 20 EN 21 NOVEMBER 2016 OM 20U
15 EURO (GALAVOORSTELLING)
25 EN 26 NOVEMBER 2016 OM 20U

8 EURO
27 NOVEMBER 2016 OM 16U
8 EURO
De Constleerende
Parochiehuis ’t Veer Schellebelle
Leve het Leven
De najaarsproductie ‘Leve het Leven’ is
een intelligent geschreven en eigenzinnige
tragikomedie. Absurd en in de stijl van een
goede vaudeville neemt De Constleerende
de toeschouwer mee in een draaikolk van
groteske situaties die het verhaal telkens
weer een nieuwe, onverwachte wending
geven. Nu eens extravagant of wreed, dan
weer knettergek of poëtisch, maar vooral
vreselijk … menselijk. De lach als wapen om
de absurditeit aan te klagen van het systeem,
dat ons vaak als individu dreigt te verstikken.
Meer informatie op www.deconstleerende.
be of op facebookpagina www.facebook.
com/constleerende Reservaties vanaf 17
oktober op 09-369 72 47.
18, 19, 21 EN 25 NOVEMBER 2016 OM 20U
12 EURO (GALAVOORSTELLING)
26 EN 28 NOVEMBER 2016 OM 20U
8 EURO
TIDOL speelt (met) ‘Hotlips’
Gildenhuis Wichelen
‘De firma Cos und Metics, die de allernieuwste lippenstift ‘Hotlips ’heeft ontworpen, wil
een wereldwijde reclamecampagne voeren.
Charlotte, een ietwat verwaand topmodel,
wordt normaal gezien hét gezicht van de
nieuwe lippenstift. Totdat Mia, haar zuster,
ten tonele verschijnt. Minder bedeeld door
moeder natuur en daardoor gefrustreerd
tot en met, wil zij koste wat het kost dat
contract met Cos und Metics in de wacht
slepen! Hotlips is met andere woorden de
strijd van een volslanke vrouw in het wereldje van ambitieuze topmodellen.
Reserveren kan via www.tidol.be of op het
telefoonnummer 0479/188.593, elke werkdag tussen 18u en 21u en dit vanaf 10/10/’16.
26, 27 EN 30 NOVEMBER
2 EN 3 DECEMBER 2016
Toneelvereniging d’Eglantier – ’t Ankerpunt
Serskamp
Komisch toneelstuk ‘Pekel & Haring’ Het
talent van een lokaal cabaretduo dreigt voor
immer verloren te gaan door allerlei omstandigheden. Komt dit ooit nog goed of is
hun grote doorbraak eindelijk gekomen?
Kaarten en meer info via www.deglantier
8 DECEMBER 2016 OM 20U
Muskuton – ‘t Ankerpunt
World without us
Wat zou er gebeuren als de mensheid er
niet meer was ? Het uitgangspunt van deze
monoloog is de boodschap die de Amerikaanse president in de jaren ’60 de ruimte
instuurde. Het Gentse theatergezelschap
Ontroerend Goed geeft een antwoord.
Toegang 12 euro – Vrijetijdspas: 6 euro
Muskutiers: 10 euro

