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CULTUURPLUS
Schoennijverheid in Schellebelle - OPROEP
Marc Van Doorselaer en Frida De Visscher, beiden Oud Schellebellenaren en nakomelingen van schoenfabrikanten,
verzorgden in maart 2013 een voordracht over de schoennijverheid in Schellebelle. Ze dromen ervan, in samenwerking met
het gemeentebestuur van Wichelen, een museum in te richten welke dat industrieel verleden kan bewaren en tentoonstellen.
Graag zouden zij ook in de toekomst dit project willen uitbreiden met die andere grote Schellebelse industrie: de korset- en
lingerieproductie.
Daarom zijn ze op zoek naar documenten, voorwerpen, foto’s die een beeld kunnen geven van deze nijverheden. Ook
getuigen die nog in desbetreffende fabrieken hebben gewerkt zouden zij graag interviewen. Dringend zijn zij op zoek naar:
• schoenen gemaakt in één van de Schellebelse fabrieken
• merklabels van de Schellebelse fabrieken
• werktuigen en voorwerpen die in de productie gebruikt werden
• foto’s gemaakt op de werkvloer of bij andere gelegenheden
• alle andere zaken die voor hen interessant kunnen zijn,
• mensen die in de fabrieken hebben gewerkt en die hun verhaal willen vertellen.
• een oud kartonnen doosje van Witte Kruis poeders of van dr. Mann.
Gelieve met hen contact op te nemen via mavado@skynet.be op per telefoon nr. 09/3715972.

De slimste M/V van Wichelen
De aanpak verschilde van die van vorig jaar. Waar we vorig
jaar vooral individueel speelden lag de focus dit jaar op
gemengde koppels. In laatste instantie werd de deur van
‘t Ankerpunt ook opengesteld voor individuele deelnemers.
Na acht zeer gevarieerde voorrondes kwamen Sofie Bastien
en Branko Janda als eersten uit de bus, nipt gevolgd door de
winnaar van vorige editie, Tom Van Den Bogaert, met zijn
partner Griet Derde. Op een gedeelde derde plaats vonden
we dan Pascale Mertens en Hugo Bontinck aan de ene en
Kristien Van Damme en Marijn Verstraeten aan de andere
zijde. Het werd een spannende editie aangezien er slechts 4
punten lagen tussen de eerste en de derde plaats.
De winnaars van de voorrondes waren onmiddellijk voor
de finale geplaatst. Tom en Griet hadden echter nog een
halve finale af te werken. De uitdagers voor deze halve finale
werden gevormd door de eerste mannelijke individuele
deelnemer, Kristof De Mol en de eerste vrouwelijke
individuele deelnemer, Lien Galle. Kristof en Lien vormden
dus een echt blind date koppel.
In de halve finale moesten de deelnemers binnen de 2
minuten een lijstje maken van de laatste 12 premiers van

België. Kristof en Lien verweerden zich heldhaftig maar
moesten de duimen leggen voor Tom en Griet.
Hetzelfde stramien werd gebruikt voor de finale. Alleen
zochten we nu naar 20 meervoudige winnaars van ParisRoubaix. Na 2 spannende minuten werd duidelijk dat Tom
en Griet er maar liefst 11 vonden tegenover 5 voor Sofie en
Branko.
Het werd dus andermaal Tom Van Den Bogaert die samen
met zijn partner Griet Derde, de eerste plaats in de wacht
sleepten. Zij verdedigden op 27 oktober de eer van onze
gemeente tijdens de préselecties voor de Slimste Gemeente.
Jammer genoeg was hun score niet voldoende om in de top-12
te eindigen.

VZW OKA organiseert de Kerstmarkt op
25 en 26 december 2013
Op Kerstdag en op 2de kerstdag, nl op 25 en 26 december
organiseert VZW OKA opnieuw een Kerstmarkt, die zal
plaats vinden in de tuin van Johnny Colpaert op het Dorp 29
te 9260 Schellebelle. Op 25 december start men om 14 uur
en op 26 december om 16 uur.
Er zal uiteraard voor randanimatie gezorgd worden
gedurende de Kerstmarkt !

Men is nog op zoek naar zelfstandigen, verenigingen of
creatievelingen die hun waren willen uitstallen in één van de
kerststallen. De deelnameprijs zal zo laag mogelijk worden
gehouden. Alles is toegelaten, behalve food en drank. Dit
wordt immers zelf aangeboden door VZW OKA om de kas
van hun toneelwerking te spijzen !
Wie interesse heeft, dient zo vlug als mogelijk contact op
te nemen via het nummer 0474/89.21.48, want het aantal
stalletjes is uiteraard beperkt.

DEDERDEOEVER VZW : WELKOM IN “DEN OEVER”
Dederdeoever kreeg veel positieve reacties op het project
“VersLand”, de reeks bekroonde gedichten van Melopee langs de
Kalkense Vaart die de hele zomer en herfst te bezichtigen waren.
Helaas vond iemand het nodig om een deel ervan te vernielen,
maar dat is het risico dat men loopt met kunst in publiek domein.
“Den Oever”, het praat- en cultuurcafé van vzw dederdeoever, iedere
tweede zondag van de maand in de Oude Pastorij van Schellebelle
blijft intussen maand na maand een succesnummer. Zo mochten ze
beeldhouwer Herman Samuel en graffiteur Tijl aan het werk zien,
en was er het fel gesmaakte optreden van Eyebar. Ook op de Open
Monumentendag werd door hen ingespeeld als start- en eindpunt van
een monumentenfietstocht – en uiteraard was de Oude Pastorij van
Schellebelle hiervoor een ideaal monument. Met een natje en een droogje, uiteraard. Ook de film in open lucht “The Broken
Circle Breakdown” met afterparty kende een grote opkomst… tot in de (zeer) late uurtjes…
Het succes noopt hen wel tot enige uitbreiding. Het lokaal in de pastorij wordt stilaan iets te krap, zeker als er optredens
zijn. En heel wat mensen staan/zitten graag op het terras of in de tuin.
Met de winter in zicht hebben ze dan ook geïnvesteerd in een verwarmd en overdekt terras – de aanwezigen op 13 oktober
hebben dit “in primeur” ondervonden.
En die extra capaciteit zal nodig zijn, want er staat ook de volgende maanden heel wat op het programma: op 8 december kan
men genieten van de ambiancemuziek van André Baert en op 12 januari 2014 organiseren ze hun tweede nieuwjaarsconcert.
Ze maken er in feite een hele happening van: een liveoptreden van Philippe Robrecht met Fie, afgewisseld met enkele DJ’s
die zowel oude als nieuwe muziek zullen brengen. Voor elk wat wils, dus. En met een aantal gezellige tentjes in de tuin, waar
je aan zeer democratische prijzen een hapje en een drankje kan nuttigen.
Op 9 februari 2014 komt dan het ensemble “Combello” met Yves De Meersman spelen.
Allen van harte welkom, dus!

n i e t t e m i ss e n

Tentoonstelling in het Sociaal Huis
Momenteel en nog tot 6 januari
2014 zijn de werken van GUNTHER
BAEYENS te bezichtigen in het Sociaal
Huis te Wichelen.
Gunther, alias CAZN werd als kind
ontdekt voor zijn tekenvaardigheid.
Later volgde hij kunsthumaniora en
vrije kunstambachten in Gent en Antwerpen op de Stedelijke Secundaire

Kunstacademie en de Koninklijke Academie. Zo schaafde hij de gave die hij
van zijn grootvaders erfde nog bij. Ook
ruimtelijk inzicht, kleurenstudie, anatomie, architectuur, kunstgeschiedenis,
materieel en vormstudie zijn hem niet
onbekend.
Hij werkt rond graffiti en mixed-media
en krabbelt nog steeds op muren, canvassen, panelen….

Hij nam deel aan verschillende wedstrijden, waaronder de Canvascollectie
en won een aantal trofeeën en prijzen.
www.mistermagic.net

Kunstelen 4 kids
Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseert de gemeente in samenwerking met
tal van verenigingen “kunstelen 4 kids”.
Het is de bedoeling om kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar in contact
te brengen met cultuur. Er zullen verschillende workshops zijn waar je als jongere kan
proeven van muziek, toneel, dans, beeldende kunst,…
Meer informatie volgt later.

AGENDA
THEATER & WOORD
zat 30/11, zon 1/12, woe 4/12, vrij
6/12 en zat 7/12
’t Ankerpunt Serskamp
Toneelvereniging d’Eglantier
Boeing Boeing!
Na het succes van vorig jaar
met het stuk Familietrekjes
over de perikelen in de
dokterskamer stellen zij U dit jaar Boeing
Boeing van Marc Camoletti voor, een klassieker
onder de klassiekers die reeds talloze malen
werd gespeeld door toneelgezelschappen
overal te lande en ook op TV te zien was.
De regie ligt dit jaar in handen van Daniel
Ogiers die al eerder enkele stukken bij hen
regisseerde.
De flamboyante Bernard is verloofd met drie
verschillende stewardessen: Janet, Gina en
Heidi. Met gebruikmaking van een schema
van hun vluchten zorgt hij ervoor dat de
vrouwen elkaar nooit tegenkomen. Maar dan
gooit de ontwikkeling van de nieuwe, snellere
Boeing 747 het schema in de war en gaan de
poppen aan het dansen. Onverwacht komt
ook een oude vriend en collega van Bernard
op bezoek, Danny Vermeulen. Kan hij soms
redding brengen? Of alles nog erger maken?
En hoe kan de meid helpen?
Info en de mogelijkheid om te reserveren
op de website www.deglantier.be.
Zondag 19 januari 2014 - 10 uur
Parochiehuis ‘t VEER
DF Schellebelle
Toast Literair : een bijzondere toost op het
nieuwe jaar : AL DIE DINGEN GEBEUREN,
met dichter Achiel Janssens
Dinsdag 25 maart 2014 - 20 uur
Parochiehuis ‘t Veer
DF Schellebelle
De Nacht van de Geschiedenis :
DE MOORDEN VAN BEERNEM

m u z ie k
Vrijdag 7 december 2012 20u
zaal ’t Veer
Schellebelle
Koninklijke
Muziekmaatschappij Eendracht Maakt Macht
Ceciliaconcert
o.l.v. Davy Bonnarens
Toegang: ¤ 5
Zondag 8 december – 10u30
Den Oever, Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Cultuurcafé met ambiancemuziek van
André Baert.
Dinsdag 24 december 2013 - 17u00
Parochiekerk te Schellebelle
DF Schellebelle
Kerstevocatie
Donderdag 26 december 2013:
Parochiekerk te Schellebelle
DF Schellebelle
U zijt Wellekome, kom de Vlaamse
kerstklassiekers meezingen
Zondag 12 januari 2014 – 10u30
Cultuurcafé: den Oever,
Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Grote Nieuwjaarshappening met live
optreden van Philippe Robrecht en Fie, omkaderd met een aantal DJ’s met muziek van
vroeger en nu…
Zaterdag 25 januari 2014 om 20 u
Sint-Gertrudiskerk Wichelen
Concertband Da Capo
Nieuwjaarsconcert
Info en reservaties via 052/42 42 04
(C. Debels) of www.dacapo-wichelen.be
Zondag 9 februari 2014 om 11u
CC Stroming Berlare
Concertband Da Capo
Nieuwjaarsconcert
Info en reservaties via 052/42 42 04
(C. Debels) of www.dacapo-wichelen.be

DIVERSE
Zaterdag 14 december – 16u
gemeentelijk domein
Jeugdraad Wichelen
Kerstmarkt
Dinsdag 17 december 2013,
4 en 25 Februari 2014
Parochiehuis ’t Veer
DF Schellebelle
Koken met André
info: Marc Moens, voorzitter DF,
marc.lydie@skynet.be
zaterdag 21 en zondag 22
december
zaterdag 28 december
KWB Wichelen
Berenloop
Zondag 22 en zondag 29 december
2013
Heemkring van Schellebelle
40ste traditionele berenloop

Woensdag 25 december om 14u
en donderdag 26 december 2013
om 16u
tuin Johnny Colpaert, Dorp 29 Schellebelle
VZW OKA
Kerstmarkt
Zaterdag 8 en zondag 9 februari
2014
RUBBENS, zaal boven de brasserie
Peppart
WINTERKUNSTMARKT, Kunstwerk van
Arlette Neirinck te winnen !
Iedereen welkom, gratis ingang.

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!

