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CULTUURPLUS
Het culturele jaar 2014-15 is goed opgestart
De Gemeentelijke Culturele Raad gaf op 18
oktober 2014 het startschot voor het nieuwe
culturele jaar. Deze keer werd gekozen voor
een optreden van het Muziektheater LOD uit
Gent met de voorstelling “De Ongelooflijke
Veranderingen van Meneer Afzal (over zijn
glazen been wordt niet gesproken)”. De
opvoering had plaats in “De Kapelle” in de
Bruinbeke.
“De Kapelle” was de ideale locatie voor deze
intieme voorstelling, een monoloog van één
acteur met een muzikale begeleidster – en een
onzichtbare technieker achter de scène.
In iets meer dan een uur leidde hij ons
doorheen een fantasiewereld vol onverwachte
transformaties. De voorstelling zat vol dubbele
bodems, verwijzingen naar de actualiteit,
grapjes, spitsvondigheden, allegorieën… In een dergelijk lange monoloog de aandacht van het publiek vasthouden
is één van de moeilijkste opdrachten die een acteur zich kan indenken, maar LOD is hier schitterend in geslaagd.
Wat meer is, zowel de volwassenen als de aanwezige kinderen vonden er allemaal een eigen verhaal in, mede
dank zij de ingenieuze decoropbouw.
De voorstelling vond plaats voor een kleiner publiek maar dit gaf een extra intimiteit aan deze voorstelling. Er
waren die avond in onze gemeente dan ook nog heel wat andere activiteiten. Een bewijs dat in onze gemeente
het culturele leven nog steeds groeit en bloeit.
Met de Gemeentelijke Culturele Raad willen we dit verder goed ondersteunen, als partner voor iedereen die
op cultuurvlak actief is in onze gemeente. Zowel voor de vele verenigingen, als voor de mensen die individueel
met kunst en cultuur begaan zijn.
Op onze volgende algemene vergadering zullen we onze plannen terzake toelichten. Deze algemene
vergadering, zal plaats vinden op donderdag 4 december 2014 in de raadzaal van het Sociaal Huis te Wichelen
om 20u.

NIET TE MISSEN

Tentoonstelling Sociaal Huis
Momenteel en nog tot 30 januari 2015 zijn de werken van
MAURITS DIERINCK te bezichtigen in het Sociaal Huis te
Wichelen.
Maurits Dierinck was van kleins af aan gepassioneerd door
het tekenen. Hij volgde een opleiding aan de tekenacademie
van Wetteren en Dendermonde. Zijn carrière als schilder
begon in 1971. Hij schildert voornamelijk landschappen,
stillevens en bloemen.
Maurits stelde eerder al tentoon in het gemeentehuis en de
pastorie van Schellebelle alsook in het Woon- en Zorgcentrum
Molenkouter tijdens de Week van de Amateurkunsten.
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

Aandacht voor het religieus erfgoed van Serskamp
Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) ontwikkelt in samenwerking met de Vlaamse
Provincies een handleiding voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend erfgoed van
parochiekerken. De richtlijnen worden getoetst aan concrete pilootprojecten, onder andere de waardering
van de erfgoedschatten van de Sint-Denijskerk te Serskamp. De kerkfabriek, het gemeentebestuur van
Wichelen, lokale experten, erfgoedcel Land van Dendermonde en Provincie Oost-Vlaanderen werken
hieraan samen. De resultaten worden geïntegreerd in de handleiding die midden 2015 zal verschijnen.
Kerk van Serskamp als open kerk
De waardering van de erfgoedschatten van de
Sint-Denijskerk te Serskamp behoort tot één van
deze pilootprojecten. De kerk is een beschermd
monument, gebouwd in het midden van de 19de
eeuw. Ze wordt momenteel niet meer wekelijks
gebruikt voor de eredienst, maar blijft elke dag open
om passanten/gelovigen de mogelijkheid te geven om
de kerk te bezoeken. Daarnaast zijn er nog uitvaarten,
huwelijken, doopselvieringen, een maandelijkse
gebedsdienst en speciale vieringen eigen aan de
parochie. De kerk is ook lid van de organisatie ‘Open
Kerken’, die de ontsluiting van het gebouw en de
kunstschatten ondersteunt.

Dederdeoever
nodigt jullie uit
Voor
het
volgend
kwartaal
heeft
“dederdeoever” terug een goed gevuld
programma voor “Den Oever”, het maandelijks
cultuurcafé in de Oude Pastorij van Schellebelle:
-

-

-

In december komt Laurens Bonnaerens met
tekenkunst in Fluo en Blacklight. Laurens
komt live tekenen in een unieke sfeer.
Op 11 januari 2015 vindt traditioneel het
nieuwjaarsconcert in open lucht plaats vanaf
11 uur tot in de late namiddag.
Fie & Robbrecht leveren een portie stevige livemuziek, afgewisseld met een drietal DJ’s
die garant staan voor een zeer gevarieerd
muziekaanbod. Voor elk wat wils dus.
Dederdeoever zorgt voor een paar verwarmde tenten en lekkere hapjes en drankjes.
Weer of geen weer, ambiance verzekerd.
Op 8 februari 2015 worden een aantal
kortfilms vertoond door en/of met mensen
uit onze gemeente. In september konden
de aanwezigen op de filmavond in open lucht
al even proeven van een paar korte fragmenten.
Op 8 maart 2015 wordt plaats gemaakt voor
foto, poëzie en muziek met een tentoonstelling
van Wouter De Laender. Krachtige beelden
in zwart/wit en kleur, sterke teksten en een
sfeervolle muzikale begeleiding.

Meer info op www.dederdeoever.be waar je je,
via de link in CONTACT kan inschrijven op de
nieuwsbrief.

Als open kerk wenst de kerkfabriek van Serskamp een
doordachte keuze te maken van de erfgoedobjecten
in functie van de publieksontsluiting van de kerk. Dit
kan o.a. gaan om de opstelling van erfgoedobjecten in
vitrines of de aanmaak van een folder met de meest
interessante objecten. De selectie van de objecten zal
gebeuren volgens de richtlijnen van de handleiding die
het CRKC en de Provincies opmaken.
Contactgegevens
Paul Matthijs
Voorzitter kerkfabriek Sint-Denijs Serskamp
matthijspaul@belgacom.net

kerstmarkt vzw OKA
Op Kerstdag en op 2de kerstdag organiseert VZW
OKA opnieuw een Kerstmarkt, ditmaal in de tuin van
de pastorij op het Dorp te 9260 Schellebelle. De
Kerstmarkt start telkens om 16.00 uur. De tuin zal
feeëriek verlicht worden en de nodige sfeermuziek
zal aanwezig zijn.
Er wordt voor randanimatie gezorgd worden: zo zal
er een Kerstman zijn die de kinderen zal voorzien
van snoepgoed, een knutsel- en schminkstand en
de kleinsten kunnen kijken naar diverse films in de
kindercinema. Er zijn reeds een 10-tal deelnemers die
diverse waren zoals juwelen, zoetigheden, saffraan
producten, oorbellen en diverse zelf gemaakte
spulletjes zullen aanbieden!
Maar men is nog op zoek naar zelfstandigen,
verenigingen of creatievelingen die hun waren
willen uitstallen in één van de kerststallen. De
deelnameprijs voor de 2 dagen bedraagt 25 euro.
Alles is toegelaten, behalve food en drank (tenzij dit in
geschenkverpakking wordt aangeboden). OKA VZW
zorgt immers zelf voor diverse bieren en frisdranken,
jenevers en natuurlijk ook warme dranken zoals koffie,
glühwein, chocomelk en verse soep! Food zal er ook
in overvloed zijn: broodjes worst of warme beenhesp
en de alom gekende suikerwafeltjes.
De opbrengst van de Kerstmarkt is bestemd voor de
toneelwerking van VZW OKA.
Wie interesse heeft dient zo vlug mogelijk contact op
te nemen via 0474 89 21 48 of via onze website www.
okaschellebelle.be want het aantal stalletjes is beperkt.
Sfeerfoto’s van de edities 2011, 2012 en 2013 vind je
eveneens op onze website of op de facebook pagina
van VZW OKA.

AGENDA
DIVE RSE
DINSDAG 9 DECEMBER 2014 - 14U
Gildenhuis Wichelen
Ziekenzorg Wichelen
“Van Worteltaart tot Oorlogskonijn“
eten in de Groote Oorlog
Als in augustus 1914 de oorlog uitbrak, was
België helemaal niet voorzien op een langdurig conflict. Al van oudsher werd veel voedsel
ingevoerd. Met de blokkade op zee door de
geallieerden viel die import ook helemaal weg.
De inval kwam op het ogenblik dat de oogst
moest binnengehaald worden. Gewassen en
boerderijen werden vernield of geplunderd,
paarden gedood of opgeëist, tal van boerenzonen waren gemobiliseerd of gevlucht. Een
flink deel van de oogst ging verloren. Heel wat
voorraden werden door de Duitsers ‘gekocht’
of gewoon in beslag genomen.
Vooral in de grote steden loerde snel het
hongerspook. Een ‘Nationale Hulp- en Voedingscomiteit’ en later massale Amerikaanse
voedselhulp moesten de ergste noden verlichten. Tegen de bevrijding in 1918 kon de gemiddelde landgenoot nog ongeveer de helft eten
vinden van wat hij nodig had.
Creatief omspringen met de schaarse levensmiddelen luidde het devies voor de huisvrouwen en dat veronderstelde een grote mate
van vindingrijkheid en zuinigheid bij het samenstellen van de maaltijden.
Ziekenzorg-cm Wichelen nodigt iedereen uit
op de vorming “Van Worteltaart tot Oorlogskonijn” waarin, naast achtergrondinformatie
met authentieke verhalen die het dagelijks bestaan van mensen en soldaten in WO I tot leven brengen, ook aandacht wordt besteed aan
de creativiteit van de kokkinnen in die periode.
iedereen welkom, deelname gratis.

ZATERDAG 20 DECEMBER, ZONDAG
21 DECEMBER 2014, ZATERDAG
27 DECEMBER 2014
KWB Wichelen
Jaarlijkse rondgang van den Beer

ZONDAG 21 DECEMBER 2014 VANAF 11 U
Kapelle Bruinbeke
Buurtcomité ‘Bruinbeke leeft’
Kerstmarkt
Je kan er terecht voor allerlei snuisterijen maar
ook voor een lekkere wafel, pannenkoek,
hotdog met zuurkool of ander lekkers. Het
kerstvuur wordt aangestoken vanaf 11u en we
sluiten …
ZONDAG 11 JANUARI 2015 – 11U
Den Oever, Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
nieuwjaarsconcert in open lucht met Fie
& Robbrecht, afgewisseld met DJ’s
ZATERDAG 24 JANUARI 2015 - 20 U
Sint Gertrudiskerk Wichelen
Concertband Da Capo vzw
Nieuwjaarsconcert
o.l.v. Tom Coessens
kaarten in VV 10.00 €, kassa 12.00 €.
info: www.dacapo-wichelen.be
tel. 052 42 34 19 , 052 42 42 04

ZONDAG 1 FEBRUARI 2015 - 11 U
CC Stroming Berlare
Concertband Da Capo vzw
Nieuwjaarsconcert
o.l.v. Tom Coessens
kaarten in VV 10.00 €, kassa 12.00 €.
info: www.dacapo-wichelen.be
tel. 052 42 34 19 , 052 42 42 04
ZONDAG 8 FEBRUARI 2015 – 11U
Den Oever, Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Vertoning kortfilms door en/of met
mensen uit onze gemeente.
DINSDAG 10 FEBRUARI 2015
(GIBO DE MEANDER, MARGOTE 114,
WICHELEN) - 19U30 EN ZATERDAG
7 MAART 2015 (MOSSTRAAT 37 EN 41,
WICHELEN) - 14 U
Velt Wichelen
les “snoeien in fruit- en siertuin”. In les 1
wordt de theorie uitgelegd en in les 2 volgt een
praktijkdemonstratie in verschillende tuinen.
Inkom : 5 Euro ( Veltleden betalen 2 Euro)
voor de twee lessen.
ZONDAG 8 MAART 2015 – 11U
Den Oever, Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
tentoonstelling van Wouter De Laender
Heemkring Schellebelle
Nieuwe openingsuren vanaf 1/11/14
Open op elke eerste woensdag van de maand:
van 15 uur tot 18 uur
Indien gewenst op afspraak: tel. 0486 45 32 52

ZONDAG 14 DECEMBER – 11U
Den Oever, Pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Cultuurcafé met Laurens Bonnaerens
met tekenkunst in Fluo en Blacklight
DINSDAG 9 & 16 DECEMBER 2014 - 19 U
GIBO “ De Meander” Margote 114, Wichelen
Velt Wichelen
Bloemschikken met als thema “Kerst”. In
les 1 worden enkele bloemstukken als voorbeeld gemaakt door de lesgever Tom Verhofstadt. In les 2 gaat u zelf aan de slag op basis
van de voorbeelden uit de eerste les.
Meebrengen : een plastiek(vuilnis)zak om op
tafel te leggen, schaar, mes, fijne binddraad
en oasis die goed vochtig is. Bloemen kunnen
besteld worden bij de lesgever.
Inkom: 8 Euro ( Veltleden betalen 4 Euro)
voor de twee lessen.
ZONDAG 21 EN 28 DECEMBER 2014
Heemkring Schellebelle
Jaarlijkse Berenloop

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

