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CULTUURPLUS
“De Geschiedenis van de Boom- & Plantenkwekerijen
te Schellebelle, Serskamp en Wichelen” in een boek
Dit boek bevat gegevens en documenten over het ontstaan
en de evolutie van de boom- & plantenkwekerijen in onze
gemeente. Naast de geschiedenis is er ook een overzicht van
de tientallen boomkwekerijen en zijn er boeiende verhalen om
en rond de kwekersfamilies met nooit gepubliceerde foto’s en
documenten. Het boek is tevens een wandeling door generaties
van boomkwekers die reeds meerdere decennia mede
gezorgd hebben voor plaatselijke tewerkstelling en ook nu
nog onze gemeente een rustige landelijke aanblik geven. Ook
de aanverwante bedrijven zoals o.m. plantencentra, verdelers
en herstellers van land- & tuinbouwmachines, bedrijven voor
onderhoud en beplanting langs openbare wegen en tuinaanleg
komen aan bod. De informatie en documentatie die niet in
het boek kunnen opgenomen worden zijn beschikbaar op de
bijhorende gegevens-DVD.
Dank aan de velen die hun kennis en documentatie ter
beschikking hebben gesteld. Het boek (gegevens-DVD steeds
inbegrepen) kan uitsluitend besteld worden door overschrijving
van € 35 op rekening BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van
Julus D’haene - Krijgelstraat 28 - 9260 Wichelen (Schellebelle)
met vermelding “Boek Geschiedenis van de Boom- en
Plantenkwekerijen” tot uiterlijk 15 januari 2016. Bestellingen
nadien zijn mogelijk tot uitputting van de beperkte voorraad.
De voorintekenaars die € 60 op het hogervermelde rekeningnummer overschrijven en met vermelding “sponsor” ook tot
uiterlijk 15 januari 2016 worden aldus vermeld in het boek. Zij geven hierdoor een extra ‘duw’ aan het project. De totale
opbrengst van verkoop en sponsoring is ten voordele van het “Kinderkankerfonds van het UZ Gent”.
Het boek is op het adres van de auteur beschikbaar vanaf 15 april 2016. Afhaling of levering aan huis na telefonische afspraak
tel. 09 369 50 81. De boeken die op 15 mei 2016 niet zijn afgeleverd worden kosteloos - persoonlijk of via Bpost in stootvrije
verpakking - op uw adres bezorgd.

Nieuw werkjaar Gemeentelijke culturele raad
Op zaterdag 12 september werd het nieuwe cultuurjaar opgestart
in samenwerking met vzw Dederdeoever. Ondanks tegenwerkende
weergoden gaf @Vundum een stomend concert ten beste en de popcorn
werd door iedereen gesmaakt.
Wij willen nogmaals alle individuele kunstenaars op onze gemeente oproepen om een erkenningsaanvraag in te dienen.
Vanaf dit jaar is het immers ook voor hen mogelijk zich te laten erkennen door de gemeente, er is geen verplichting meer
om een vzw of feitelijke vereniging te vormen.
Met een dergelijke erkenning kun je onder andere aan verlaagde prijzen gebruik maken van de gemeentelijke zalen, beroep
doen op werkings- en projectsubsidies, enzovoort.
De aanvraag tot erkenning is gratis, de formulieren zijn te verkrijgen op de cultuurdienst in het Sociaal Huis of te downloaden
van op de website van het gemeentebestuur:
http://www.wichelen.be/sites/default/files/bijlages/DEF-Erkennen_van_een_vereniging-2015.pdf

Dederdeoever blijft boeien
In de maand september leverde vzw Dederdeoever
een opvallende bijdrage aan de Open Monumentendag.
Deze dag stond op onze gemeente in het kader van “De
Kapellekensbaan” van L.P. Boon. Dederdeoever verraste
menig liefhebber van dit werk door in de tuin van de
oude pastorij van Schellebelle een “Boonkapel” in te
richten waarin vooral hulde gebracht werd aan het minder
bekende grafische werk van Boontje. Geheel in de lijn
met het literaire werk: speels, rebels, prikkelend. Erotisch
zonder vulgair te worden.
Ook voor volgend kwartaal heeft Dederdeoever weer een
gevuld en afwisselend programma te bieden in de oude
pastorij :
Op 13 december treedt “Combello” op, een groepje
mensen uit onze gemeente die bij vorige optredens heel
wat lof kregen.
Op 10 januari levert “Arne Covert” een éénmansconcert
(gitaar & zang) met covers uit de recente en minder
recente popgeschiedenis.
En op 14 februari vieren we Valentijn met Frank De Vos.
Frank is één van de laatste “troubadours” en brengt ons het
programma “Liefde & Weemoed”. Intense luisterliedjes die
recht naar het hart gaan.
Cultuurcafe “Den Oever” opent iedere tweede zondag
van de maand telkens van 10u30 tot 15u. Optredens vanaf
ongeveer 11 uur.

NIET TE MISSEN

Toast Literair 2016
Voor de zesde opeenvolgende keer organiseert het Davidsfonds Schellebelle op zondag 17 januari 2016 Toast
Literair. In tegenstelling tot de vorige edities, waar telkens een literair ontbijt werd geserveerd, wordt ditmaal
geopteerd voor een namiddagprogramma. Er wordt om 15 uur gestart met een feestelijk nieuwjaarsgebak. Daarna
zullen Schellebellenaar Willem Van der Heyden, tenor, en sopraan Karen Vermeiren ons vergasten op muziek uit het
Italiaanse operarepertoire. Zij brengen aria’s en duetten uit Tosca van Puccini en Otello van Verdi. Emoties op z’n best!
Albert Van Steendam zorgt voor de pianobegeleiding.
Tenor Willem Van der Heyden volgde muziek aan de Academie van Wetteren, zang bij Jacqueline
Van Quaille en studeerde in 2008 af aan het conservatorium van Luik , in de klas van Nicolas
Christou.
Zijn professionele carrière startte in 2009 toen hij in de Opéra de Bordeaux debuteerde als Walther
von der Vogelweide uit Tannhäuser. Sindsdien trad hij op in tal van opera’s en operahuizen, en is hij
sinds 2012 jaarlijks een graag geziene gast tijdens de Bayreuther Festspiele.
Sopraan Karen Vermeiren studeerde met de grootste onderscheiding af aan het Koninklijk Conservatorium van
Antwerpen met het diploma “Master of Arts in de muziek” , waarna ze bijkomende opleidingen volgde aan onder
andere het Mozarteum te Salzburg. Ze zong hoofdrollen in Don Giovanni, Tosca en Otello en geeft recitals in binnen
–en buitenland. Op haar palmares staat eveneens de concertreeks “Ode aan Maria Callas”.
Deze ontmoeting met uitzonderlijke talenten uit eigen streek heeft plaats op zondag 17 januari 2016 om 15 uur,
in zaal Parochiehuis ’t Veer, Hoogstraat 2 te Schellebelle. Graag vooraf inschrijven bij Marc Moens: tel. 0475 95 62 14,
marc.lydie@skynet.be.

AGENDA
DIVE RSE
VRIJDAG 4 DECEMBER - 19U30
zaal “De Zwaan”, Statiestraat Wichelen
Heemkring Wichelen
Lezing over het Wichels dialect
door ex-Wichelenaar en dialectdeskundige
Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent).
Gust De Mey zingt (met begeleiding) enkele,
onvervalste melodieën in het Wichels en tot
slot van de avond testen we uw kennis op ons
dialect in een korte quiz. Niet te missen....
Gratis
VRIJDAG 4 DECEMBER - 20U
zaal ‘t Veer:
Koninklijke Muziekmaatschappij Eendracht
Maakt macht
Ceciliaviering
optreden JO ROBERTS BIG BAND
inkom € 10,00
VRIJDAG 4 - VAN 18 TOT 20U
ZATERDAG 5 - VAN 10 TOT 16U
ZONDAG 6 DECEMBER - VAN 10 TOT 12U
Wereldwinkel Wichelen Margote, 73
Cadeaudagen
De kerst- en nieuwjaarsperiode is dé tijd om
je familie, vrienden en kennissen te verrassen
met een origineel geschenk. En daar maken
de Oxfam-Wereldwinkels het wel heel gemakkelijk voor je.
Opnieuw staan onze wijnduo’s uit alle windstreken in de kijker: Lautaro (Chili) 10 euro,
Groot Eiland (Zuid-Afrika) 13 euro, Raza (Argentinië) 16 euro (met gratis cadeaudoos).
Maar er is zoveel meer!!!
Uiteraard kan je ook bij ons terecht op elke
andere zaterdag en zondag van 10 tot 12u.
ZATERDAG 19 DECEMBER
VRIJE START TUSSEN 18U30 EN 19U30
Vertrek en aankomst in het grafmakershuisje
op het Oud Dorp te Wichelen
Landelijke gilde Wichelen
fakkeltocht
Sfeervolle eindejaarsavondwandeling met
fakkels, geschikt voor jong en oud. Open voor
leden en niet-leden.
Deelname € 3,5 voor leden en gezinsleden
van Landelijke Gilde, € 4,5 voor niet-leden.
Drankje en fakkel inbegrepen. Kinderen
t.e.m. 6 jaar gratis.
ZATERDAG 19 DECEMBER – 20U
Ankerpunt Serskamp
Warre Borgmans
De val van A
Tickets: www.muskuton.be
ZATERDAG 19 DECEMBER
ZONDAG 20 DECEMBER
ZATERDAG 26 DECEMBER
Rondgang Beer in Wichelen

ZONDAG 20 DECEMBER - 10U30
Ankerpunt Serskamp
Jeugdraad
Filmzondag
Zie p. 5 in het infoblad
Toegang € 1 (in ruil krijg je drankbonnetje)
ZONDAG 20 EN ZONDAG 27 DECEMBER
De Heemkring van Schellebelle, organiseert
voor de 42ste maal hun traditionele
“Berenloop”
ZATERDAG 26 DECEMBER - 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 3 JANUARI – 11U
Terrein Sociaal Huis
Gemeentebesuur
Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
van de gemeente
ZONDAG 17 JANUARI - 15U
Zaal Parochiehuis ‘t Veer
Hoogstraat 2 Schellebelle
Davidsfonds Schelllebelle
Toast Literair met Willem Van der
Heyden en Karen Vermeiren
Zie cultuurkatern p. 3
Inschrijven bij Marc Moens: 0475 95 62 14,
marc.lydie@skynet.be
www.schellebelle.davidsfonds.be
dfschellebelle@skynet.be
ZONDAG 24 JANUARI - 10.45 U
CC Stroming Berlare
Concertband Da Capo vzw
Wichelen
Nieuwjaarsconcert
o.l.v. Tom Coessens
kaarten in VVK € 10, kassa € 12
info: www.dacapo-wichelen.be
tel. 052 42 34 19 of 052 42 42 04
ZATERDAG 30 JANUARI - 20 U
Sint Gertrudiskerk Wichelen
Concertband Da Capo vzw
Wichelen
Nieuwjaarsconcert
o.l.v. Tom Coessens
kaarten in VVK € 10, kassa € 12
info: www.dacapo-wichelen.be
tel. 052 42 34 19 of 052 42 42 04

DONDERDAG 4 FEBRUARI 2015 – 20U
Ankerpunt Serskamp
Jonas Winterland
Zwaartekracht en andere verzinsels
Tickets: www.muskuton.be
ZATERDAG 6 FEBRUARI 2016 - 19U30
Gildenhuis te Wichelen
Landelijke Gilde Wichelen
Gezellige spellenavond.
Gevarieerd aanbod aan bekende en minder
bekende spellen. Open voor leden en nietleden van Landelijke Gilde.
Deelname gratis.
DONDERDAG 10 MAART – 20U
Ankerpunt Serskamp
Axel Daeseleire & Hans Van Cauwenberghe
237 redenen voor seks
Tickets: www.muskuton.be
VRIJDAG 11, ZATERDAG 12,
ZONDAG 13, MAANDAG 14 MAART
(GALAVOORSTELLINGEN)
VRIJDAG 18, ZATERDAG 19 MAART
TELKENS OM 20 UUR EN OP
ZONDAG 20 MAART 2016 - 16 U
(ZAALVOORSTELLINGEN)
zaal parochiehuis ‘t Veer te Schellebelle
Toneelvereniging De Constleerende stelt voor:
‘Het Geheugen van Water’ van Shelagh Stephenson in een regie van Francine Vrombaut.
Galavoorstellingen: € 15
zaalvoorstellingen: € 8
VRIJDAG 11 EN 18, ZATERDAG 12 EN 19,
MAANDAG 14 EN 21 MAART 2016 – 20U
Gildenhuis, Margote 86, Wichelen
TIDOL
Toneelvoorstelling ‘God’
van Woody Allen, een absurde komedie in een
regie van Joost Roggeman.
Galavoorstellingen: € 12
gewone voorstellingen € 8
Reservatiegegevens: www.tidol.be of
0479 18 85 93, elke weekdag tussen
18 en 21 u.
ELKE EERSTE WOENSDAG VAN DE
MAAND - 15U TOT 18U
De Heemkring van Schellebelle
Dorp 19 Schellebelle
Open lokaal

