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CULTUURPLUS
Week van de amateurkunsten
Ben jij creatief? Kunstzinnig? Wil je graag een kans om te laten zien wat je
kan? Dan is de Week Van De Amateurkunsten (WAK) zeker iets voor jou!
Wichelen neemt deel aan het initiatief van ‘het Forum voor Amateurkunsten’
en organiseert een evenement met en voor zijn lokale kunstenaars. Is je kunst
audiovisueel, beeldend, muzikaal,… het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
Heb je interesse om deel te nemen? Of wil je graag wat meer informatie?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Cultuurdienst: cultuurdienst@
wichelen.be of kom langs tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis (Oud
Dorp 2, 9260 Wichelen).

Toast Literair 2017: Brieven van Geliefden
Voor de zevende opeenvolgende keer organiseert het Davidsfonds Schellebelle
op zondag 15 januari 2017 Toast Literair. Een literair nieuwjaarsontbijt met
“Brieven van Geliefden” gebracht door Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer.
Arnold Sercu weeft doorheen de brieven een muzikaal tapijt op de piano.
Brieven om stil van te worden. Brieven die ontroeren. Brieven die doen
glimlachen. Brieven van Beethoven, Mozart, Mahler, Van Ostayen, de moeder
van Pieter Paul Rubens, Annie M.G. Schmidt, Carmiggelt, Bonaparte, Havel,
Victor Hugo, Felix Timmermans, ... en nog vele andere.
Toast Literair heeft plaats op zondag 15 januari 2017 om 10 uur, in zaal
Parochiehuis ’t Veer, Hoogstraat 2 te Schellebelle. Vooraf inschrijven bij Marc
Moens: 0475 95 62 14, marc.lydie@skynet.be.

NIET TE MISSEN

Mijn hink-stap-sprong
Minister van Justitie Koen Geens over de geschiedenis van de Belgische justitie
en zijn Justitieplan. De Belgische justitie ontwikkelde zich samen met de jonge
19e-eeuwse Belgische Staat. In 1831 hadden we een zeer vooruitstrevende
grondwet en erfden we van Napoleon geraffineerde wetboeken, zoals het
Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en het Wetboek van
Strafvordering. In die periode werd er ook fors geïnvesteerd in infrastructuur
voor Justitie. Denk maar aan een aantal grote gevangenissen en justitiepaleizen
die in die periode gebouwd werden. Met de ontwikkeling van de welvaartsstaat
vanaf WOII verlegde de focus zich naar sociale voorzieningen zoals de gezondheidszorg en de pensioenen. De
investeringen in Justitie werden
minder belangrijk. Na bijna 200 jaar Belgische justitie is een grondige bezinning en hervorming nodig. Tegelijk moet
er efficiënter worden gewerkt, met betere informaticamiddelen en volgens moderne managementbenaderingen.
Minister van Justitie Koen Geens staat voor de enorme opdracht om die zaken aan te pakken. In deze lezing
blikt hij terug op de geschiedenis van de justitie in België, analyseert hij de actuele situatie en licht hij zijn
Justitieplan toe.
Deze lezing heeft plaats op dinsdag 14 maart 2017, om 19u30 in ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 te
Serskamp. Meer info: www.serskamp.davidsfonds.be; www.wichelen.davidsfonds.be en dfserskamp@skynet.be,
dfwichelen@skynet.be

Beeldbank erfgoedcel
De beeldbank www.erfgoedbanklandvandendendermonde.be bestaat 3 jaar.
In die tijd werd heel wat beeldmateriaal rond het erfgoed uit het Land van
Dendermonde verzameld en ontsloten. Ook over Wichelen is heel wat materiaal
terug te vinden, met collecties over de Eerste Wereldoorlog, den Beer en
de reuzen uit Wichelen, Schellebelle en Serskamp, de lokale brouwerijen en
volkscafés. Verder staan er 6 topstukken op de beeldbank, waaronder een breve van paus Clemens
XI en een kaart uit 1871 uit het gemeentearchief van Wichelen. Bovendien is er ook heel wat informatie
over Wichelen te vinden in de 130.000 krantenpagina die kunnen geraadpleegd worden op de databank.
Kortom, redenen genoeg om eens een kijkje te nemen op de beeldbank en je onder te dompelen in het lokale
erfgoed.

Boek ‘De geschiedenis van de koninklijke
korsetfabriek DéWé international
Julus D’haene, Krijgelstraat 28, Schellebelle-Bruinbeke zoekt o.a. bij oud-werknemers of hun afstammelingen
naar documentatie, foto’s, reclamefolders, verhalen, enz... U kan hem contacteren op tel. 09 369 50 81 of via
e-mailadres: julus.dhaene@telenet.be. Alles kan worden afgehaald bij u thuis of kan worden bezorgd op zijn
adres. Graag geen foto’s of documenten in de brievenbus steken om schade door regen te vermijden. Alles
wordt na scannen zo vlug mogelijk terugbezorgd.
Het boek kan uitsluitend besteld worden door overschrijving uiterlijk op 31 december 2016 van 35 Euro op
rekening BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van Julus D’haene - Krijgelstraat 28 - 9260 Wichelen (Schellebelle), en
met vermelding “Boek DéWé”. Bestellingen nadien mogelijk tot uitputting van de beperkte voorraad.
Het boek is beschikbaar op het adres van Julus D’haene vanaf april 2017. Afhaling of levering aan huis na
telefonische afspraak. De boeken die op 15 mei 2017 niet zijn afgeleverd worden kosteloos - persoonlijk of via
Bpost (voor leveringen buiten de gemeente Wichelen) in kreukvrije verpakking op uw adres bezorgd.
DE OPBRENGST VAN HET BOEK IS TEN VOORDELE VAN HET “KINDERKANKERFONDS VAN HET UZ GENT”
De voorintekenaars worden in het boek vermeld.

Herdenking Wapenstilstand 2016
Na de bloemenhulde in de deelgemeenten Serskamp en Schellebelle werd er verzameld aan het Sociaal Huis
voor de optocht naar de Sint-Gertrudiskerk te Wichelen. Na het uitdelen van de poppies en het schallen
van het Reveil ging E.H. Peter Bracke voor in de eucharistieviering. Hij bracht hulde aan de burgerlijke en
militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen, aan de Oud-strijders en aan de militairen op vredesmissie. In
het kerkkoor stond een reusachtige frontsoldaat die door de Oud-strijdersbond ontleend werd bij het SintMaarten Instituut te Aalst. In het kader van hun herdenking van de Groote Oorlog reden in 2014 een honderdtal
leerlingen en leerkrachten van het SMI per fiets van Aalst naar Ieper met in hun zog de frontsoldaat, hun
mascotte. De viering werd opgeluisterd door het koor
met enkele voor de gelegenheid ingestudeerde liederen
zoals het In Flanders Fields.
Na de burgerlijke plechtigheid aan de kerk gaf
burgemeester Kenneth Taylor een toespraak namens
het gemeentebestuur. Daarna brachten kinderen hun
visie op maatschappij en vrede. Ter afsluiting was er nog
een gesmaakt optreden van het jeugd trommelkorps van
de Brandweer van Wichelen. De vriendenkring van de
Oud-strijdersbond werd nog verwacht in ‘De Rozelaer’
voor de feestmaaltijd en een gezellig samenzijn.

AGENDA
D IV ER SE
ZATERDAG 10 DECEMBER
ZATERDAG 17 DECEMBER
ZONDAG 18 DECEMBER
KWB Wichelen
Rondgang van ‘Den Beer’
ZATERDAG 17 DECEMBER
ZONDAG 18 DECEMBER
Heemkring Schellebelle
Rondgang van ‘Den Beer’ Schellebelle
43 berenloop Heemkring Schellebelle
Historiek van het berenlopen
In de geest van onze voorouders symboliseerde de beer de kwaadaardige natuurkrachten welke de lange wintermaanden
beheersten. Volgens de traditie worden er
fooien gegeven om de boze geest gunstig
te stemmen en de velden opnieuw vruchtbaar te maken voor de komende lente.
Vandaag wordt deze traditie nog steeds
ten ere gehouden door de Heemkring van
Schellebelle en KWB Wichelen.
DONDERDAG 8 DECEMBER OM 20U
Muskuton – ‘t Ankerpunt
“World Without us” door ‘Ontroerend
Goed’
Wat zou er gebeuren als de mensheid
er niet meer was? Het uitgangspunt van
deze monoloog is de boodschap die de
Amerikaanse president de ruimte instuurde.
Het Gentse theatergezelschap Ontroerend
Goed geeft een antwoord.
DONDERDAG 15 DECEMBER OM 20U
Muskuton – t’ Ankerpunt
“Als Heimer komt” door Caroline
Meerschaert en Rond De Rauw
Wat blijft er over als het denken wegvalt?
Caroline en Ron proberen te achterhalen
wat er in een hoofd omgaat van iemand
met Alzheimer. De strijd tussen weten
en het niet meer weten. De onmacht. De
frustratie. Maar ze ontdekken ook heel veel
liefde, warmte en humor.

MAANDAG 26 DECEMBER OM 10U30
Parochiekerk Schellebelle
Dorp Schellebelle
Davidsfonds Schelllebelle – Davidsfonds
Serskamp – Davidsfonds Wichelen
Vlaanderen zingt Kerst
Samen met de hele familie de klassieke
Vlaamse kerstliederen zingen.
Daarna wordt een warm aperitief(je) aangeboden.
Deelname aan deze activiteit is gratis.
www.schellebelle.davidsfonds.be
www.serskamp.davidsfonds.be
www.wichelen.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be
dfserskamp@skynet.be
dfwichelen@skynet.be
ZONDAG 15 JANUARI OM 10U
Zaal Parochiehuis ‘t Veer
Hoogstraat 2 Schellebelle
Davidsfonds Schelllebelle
Toast Literair: Brieven van geliefden
Literair nieuwjaarsontbijt, dat wordt opgeluisterd door Tine Ruysschaert die, samen
met Bart Cafmeyer, voorleest uit romantische nieuwjaarsbrieven van o.a. Beethoven ,
Bonaparte, Mozart, Felix Timmermans, …
Inschrijven bij Marc Moens:
0475 95 62 14, marc.lydie@skynet.be
www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be
DONDERDAG 19 JANUARI OM 20U
Muskuton – ‘t Ankerpunt
“Spaans Krijt 2.0” door Daan Hugaert
Angel is nog een kind als zijn moeder in
1937 beslist hem naar een ander land te
sturen, ver weg van de Spaanse burgeroorlog. Een hartverscheurende keuze. In
de herfst van zijn leven kijkt Angel terug
op een gelukkig verleden, zonder spijt of
wroeging. Maar de oorlog lijkt niet te stoppen. De mensen schijnen niets te leren uit
hun fouten.

o.l.v. Dominic Reynders
Sint-Gertrudiskerk, Wichelen
VRIJDAG 17 FEBRUARI OM 20U
Zaal Parochiehuis ‘t Veer
Hoogstraat 2 Schellebelle
Davidsfonds Schelllebelle
Schellebelle zingt …
Gezellige samenzang, waarop iedereen,
samen met familie en vrienden, terecht kan
om onze onuitputtelijke Vlaamse liederenschat te (her)ontdekken. Samen zingen
staat centraal. Deelname is gratis.
www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be
DONDERDAG 23 FEBRUARI OM 20U
Muskton – ‘t Ankerpunt
“Van Gent naar Bollywood (and
beyond…)” door Roel Van Bambost
Roel vertelt op een boeiende en gepassioneerde wijze over zijn jeugd in Gent
waar wijkbioscopen bloeiden die veel later
vervangen werden door multiplexen (decascoop, kinepolis,…). De lezing van Roel
wordt een avondje cinema met een blik
achter de schermen.
DINSDAG 14 MAART OM 19U30
JC ‘t Ankerpunt
Pruytenshof 53, Serskamp
Davidsfonds Serskamp
Davidsfonds Wichelen
Mijn hink-stap-sprong.
Prof. Dr. en Minister van Justitie Koen Geens
over de geschiedenis van de Belgische
justitie en zijn Justitieplan
www.serskamp.davidsfonds.be,
www.wichelen.davidsfonds.be,
dfserskamp@skynet.be,
dfwichelen@skynet.be

ZATERDAG 28 JANUARI OM 20U
Concertband DA CAPO vzw
Nieuwjaarsconcert 2017

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!

