CULTUURPLUS
Wichelen Schellebelle Serskamp

Factor30
Muskuton staat voor muziek, kunst en toneel. Doorheen het jaar zal zich dat vertalen in een culturele
programmatie in ’t Ankerpunt. Tijdens de zomer voorziet Muskuton met Factor30 een knaller van
een afsluiter van het culturele jaar. Of, in dit geval, een knaller van een opener. Factor30 wordt een
driedaagse zomerhappening in en rond de pastorijtuin van Schellebelle. Hiermee trekken we de lijn
van de succesvolle elfjuliviering door, met de hulp van een pak vrijwilligers en verenigingen, en met
een programma om u tegen te zeggen:
Vrijdag 10 juli Urbanus & De Fanfaar – €15
U leest het goed! Doorspekt met gouden krakers van vroegere tijden brengt de vader der Vlaamse
komieken samen met de Brusselse rockband De Fanfaar een show met ook nieuwe nummers.
Zaterdag 11 juli Vlaamse feestdag – gratis
Een dag vol gezelligheid, met straatartiesten, kinderanimatie, een rommelmarkt, vuurwerk en
natuurlijk een feestje.
Zondag 12 juli Lady Linn & Her Magnificent Seven + The Grassroots Movement – €15
Eindelijk: de thuismatch voor Lady Linn & Her Magnificent Seven. Lien De Greef (Lady Linn zelf)
groeide op in Serskamp, speelde daar met haar medescoutsleden in een bandje en verwierf na een
conservatoriumopleiding bekendheid in binnen- en buitenland met Lady Linn & Her Magnificent
Seven. In haar voorprogramma speelt The Grassroots Movement, een twaalfkoppige Wetterse
hiphopband waar de funk van afdruipt.
Voor een combiticket (10 + 12 juli) betaal je amper €20.
Hou www.muskuton.be in de gaten voor info en tickets.
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CULTUURPLUS
Ambachten en industrieën
in het Land van Dendermonde

OPROEP!
Heb jij materiaal (documenten, beeldmateriaal,
oude voorwerpen…) over een brouwerij
in het Land van Dendermonde? Behoor je zelf
tot een brouwersgeslacht? Of weet jij
waar er zich interessante collecties bevinden?
Neem dan contact op met de erfgoedcel:
info@egclandvandendermonde.be
of 052 25 03 40

Op zoek naar het nijverheidshart van de regio
De Erfgoedcel Land van Dendermonde werkt in 2015-2016 rond ambachten en industrieën in de regio. 2015
is immers het Europees Jaar voor Industrieel en Technisch erfgoed. De erfgoedcel probeert de ambachten
en industrieën in de 9 gemeenten van haar werkingsgebied te inventariseren, collecties en archieven op te
sporen en in te zetten op het behoud en beheer ervan.

Focus op brouwerijen
Het zwaartepunt ligt op brouwerijen –en bij uitbreiding stokerijen en limonadefabrieken – omdat er in elke gemeente
wel brouwersactiviteit is (geweest). Brouwersfamilies behoorden tot de notabelen van het dorp en drukten zo
vaak hun stempel op de lokale geschiedenis. Veel kleine brouwerijen zijn ondertussen gestopt of opgegaan in andere
brouwerijen. Met hen verdwenen ook veel plaatselijke biermerken. Daarom wil de erfgoedcel dit stukje erfgoed in kaart
brengen voor de regio.

Versland 2015
Op 10 mei werd op de jaarlijkse Poëziedag het startschot
gegeven voor een nieuw “VersLand2015”, in samenwerking
met de stichting Melopee/Laarne, die ieder jaar de
prestigieuze Melopee-prijs uitreikt. De 21 geselecteerde
gedichten – samen met foto’s van het Scheldelandschap,
vindt u dit jaar allemaal samen op de Veerdam.
In VersLand 2014 werd vorig jaar via de Scheldeoever een
verbinding gelegd tussen het Veer in Schellebelle en het
Sociaal Huis in Wichelen. Dit jaar maken ze van de Veerdam
in Schellebelle een soort ankerpunt om volgend jaar in een
nieuw project terug de sprong over het water te nemen.
Want tegen einde van dit jaar zullen de Sigmawerken op Den
Aard hopelijk voltooid zijn en kan er opnieuw nagedacht
worden over een project dat het herstellende landschap van
de Kalkense Meersen in de kijker zet.
In juni gaat dederdeoever de retro-toer op met een
Oldtimerhappening op 14 juni. Ze hopen het prachtige
dorpsplein van Schellebelle te vullen met fraaie oldtimers:
auto’s, tractoren, motorfietsen… Als u dit leest is het te
laat om uw oldtimer nog in te schrijven, maar iedereen is

van harte welkom als toeschouwer. Toegang is zoals altijd
bij dederdeoever gratis, en in “Den Oever” zorgen ze voor
passende ambiance.
Juli is vakantiemaand voor “Den Oever”. De ploeg van
dederdeoever neemt wel deel aan de elf-juli-happening op
zaterdagavond. Maar op zondag nemen ze uitzonderlijk een
dagje vakantie. Zo geven ze de mensen van “Factor 30” alle
ruimte voor hun activiteiten in dit toch zeer druk gevulde
weekend.
Op 9 augustus starten ze dan opnieuw op met een
denderende “Bar Tropical”. Stomende reggae-muziek,
oosterse buikdanseres enzovoorts. Het mooie weer is al
besteld, de zomercocktails zullen klaarstaan…
Ook het weekend van 12-13 september noteert u best
nu al in uw agenda. Op zaterdag 12 september is er de
traditionele film in open lucht in de pastorijtuin. Dit jaar
wordt dat de actiekomedie “Bowling Balls”, van Marc Punt
uit 2014 met Filip Peeters, Jonas Van Geel, Peter Van den
Begin, Wim Opbrouck, Nathalie Meskens en veel andere
topacteurs van eigen bodem. Daarenboven wordt die avond
door de Gemeentelijke Culturele Raad het nieuwe cultureel
jaar opgestart met een muzikaal voorprogramma.
Op zondag 13 september staat de eveneens traditioneel
geworden 2e-hands boekenbeurs op het programma.

NIET TE MISSEN

30.000ste Last Post
Op 9 juli 2015 wordt de 30.000ste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. GoneWest organiseert ter ere van
deze unieke gebeurtenis, in samenwerking met de Last Post Association en acteur en trekker van dit evenement, Wim
Opbrouck, een Ode aan de Ode. Op 9 juli 2015 wordt een groots opgezet participatief evenement georganiseerd, dat plaats
zal vinden in brandweerkazernes overal ter wereld.
Ook in onze brandweerkazerne zal die dag de Last Post geblazen worden. Alle inwoners worden uitgenodigd om deel
te nemen aan dit evenement. Er wordt verzameld om 19u30 aan de brandweerkazerne. Na een officieel gedeelte en het
afsluitend optreden van het trommelkorps van de brandweer van Wichelen is er drankgelegenheid in de brandweerkazerne.
Wie er toch niet kan bij zijn, kan de 30.000ste Last Post live volgen op televisie waar het evenement als televisieprogramma
zal worden uitgezonden door de VRT. Wereldwijd zal het te volgen zijn via www.deredactie.be.

Wichelen heeft in september
even een “Kapellekensbaan”
Op zondag 13 september 2015 is Open Monumentendag al aan zijn 27ste
editie toe! Het recept van Open Monumentendag is bekend: op de 2de zondag
van september zetten honderden monumenten in heel Vlaanderen gratis de
deuren open voor het
grote publiek. Wij voorzien met de gemeente alvast een Kapellekensbaan langs
de verschillende kapelletjes op onze gemeente met start en aankomstpunt in
de Kapelle van de Bruinbeke. Inschrijven hoeft niet. Je kan de gratis brochure
met wetenswaardigheden van de kapelletjes en een plannetje op zondag 13
september ophalen in de Kapelle tussen 10u en 16u. Er zijn 2 lussen voorzien
die je al dan niet kan combineren. Elke volwassen deelnemer krijgt een
Bruinbeeks Kapelleke aangeboden. Voor de kinderen die meedoen aan de
zoektocht is een verrassing voorzien en een prijs voor de winnaar.
Meer info: cultuurdienst@wichelen.be

Bellerock
In de nasleep van de film Schellebelle 1919 werd met een aantal mensen van de decorploeg, Gert, Piet en Johnny, het plan
opgevat om iets te doen met het vele talent dat op onze gemeente aanwezig is. Er werd met enkele vrienden afgesproken
om een vrij podium te organiseren. Na de eerste uitgave tijdens de augustus kermis op de hof van Johnny smaakte het naar
meer, werd een eigen podium opgebouwd en een vzw opgericht.
Na de tweede uitgave was de tuin van Johnny al wat te klein geworden en werd uitgeweken naar het dorpsplein, iets wat
nodig was om de mensen wat meer comfort te bieden. De gemeente steunde met logistiek en raad en de sponsors waren
zo positief over het evenement dat zij hun steun voor het jaar nadien toe zegden. Bellerock is die sponsors zeer dankbaar.
Door hen kan aan de groepen die gratis komen, professionele licht- en geluidsinstallatie aangeboden worden.
Dit jaar is het de 4de keer dat het evenement plaats vindt en men hoopt dat de mensen opnieuw de weg zullen vinden naar
ons mooi dorp zodat Bellerock 2015 een groots feest wordt samen met de muzikanten!
Bellerock is na 3 edities uitgegroeid tot een aantrekkelijk podium voor de regionale bands die gratis hun kunnen tonen.
Het podium staat dit jaar terug op het Dorpsplein van Schellebelle, maar men hoopt in 2016 het podium in de prachtige
pastorijtuin te kunnen zetten.
Het programma voor het 3-daags podium met Schellebellekermis mag er best wezen.
PROGRAMMA
Vrijdag 28 augustus
Guido Belcanto met zijn band (Geert Hellings, Lieven De Maesschalck (Wichelen), Nicolas
Rombouts, Maarten Moesen, Andries Boone en gastzanger(es). Het voorprogramma
wordt verzorgd door de Aalsterse kleinkunstgroep ‘Tot Morgen’. Deuren 19u.
zaterdag 29 augustus staan er 5 stevige rock-bands op de affiche:
18u30 Gang bank uit Stekene
20u00 SLT uit Gent
21u30 Houstons Problem uit Denderleeuw
23u00 SUNDS met zanger Christof De Wolf uit Wichelen
00u30 The Heartache Circus uit Aalst.
zondag 30 augustus
11u00 aperitiefconcert door de studenten van Jan Van Den Abeele als Bellywood RMS studio.
14u00 Peter Van Acker met Eskellybelle
15u45 Jong geweld op het podium met The Creatif Mindz uit Schellebelle en om 17u15 The Heist uit Wetteren.
Er wordt afgelsoten met Jazzhopper, strakke whatever comes to mind rock met Tim Roelant uit Wichelen als
zanger/gitarist.
Op zaterdag en zondag: gratis toegang. Tickets voor vrijdag kosten 15 euro en kunnen besteld worden via de website
www.bellerock.be. Daar kan je voor alle info terecht, ook als je mee de handen uit de mouwen wil steken tijdens de
opbouw of een avond wil tappen en wat mensen wil leren kennen. Tot dan!

AGENDA
DIVE RSE
ZATERDAG 6 JUNI - 19.30U
Pui gemeentehuis Schellebelle
Harmonie Eendracht Maakt Macht
Potjesmarktconcert
ZATERDAG 6 JUNI - VANAF 17U
tuin van Johnny Colpaert,
Dorp 29 te Schellebelle
OKA Schellebelle
Cava-bar
70-80-90 fuif
ZONDAG 7 JUNI - 17U
Pui gemeentehuis
Harmonie Eendracht Maakt Macht
Potjesmarkt - Potjesverkoop
ZONDAG 7 JUNI - VANAF 15U
tuin van Johnny Colpaert,
Dorp 29 te Schellebelle
OKA Schellebelle
Cava-bar
Accordeonambiance met Albert Van
Steendam
ZONDAG 7 JUNI
Gezinsbond Serskamp
wandelzoektocht (±6km) doorheen het
natuurgebied van Serskamp.
Inschrijven kan voor 1 juni op 0474 93 70 79
(ingetrogh@hotmail.com) of 0476 75 63 09
(nancy.vanderhaegen@hotmail.com).
Deelname: leden gezinsbond: €5/pers of
€17/gezin en niet-leden: €7/pers - €24/
gezin
MAANDAG 8 JUNI - VANAF 11U
tuin van Johnny Colpaert,
Dorp 29 te Schellebelle
OKA Schellebelle
Cava-bar
Gezellig napraten over de Potjesmarkt
ZONDAG 14 JUNI – 11U
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever
Oldtimerhappening
ZATERDAG 27 JUNI
(SERSKAMP KERMIS) - 18U
Tuin pastorij te Serskamp
KWB Serskamp
Snoepjesrun voor kinderen
van 2,5 tot 12 jaar
info + inschrijven: 0473 76 51 13
ZATERDAG 27 JUNI VAN 13U TOT 18U
ZONDAG 28 JUNI VAN 10U TOT 16U
Gemeenteschool De Rozelaar, Schoolstraat 4
Serskamp
Davidsfonds Serskamp
Grote beurs van einde-reeks- en tweedehandse boeken, en CDs

Honderden nieuwe en tweedehandse boeken
in allerlei categorieën (kinder- en jeugdboeken,
romans, geschiedenis, actualiteit, kunst, gezondheid en natuur, ...) te krijgen voor een
zacht prijsje. Ook CD’s beschikbaar.
Vrije toegang
www.serskamp.davidsfonds.be
dfserskamp@skynet.be
VRIJDAG 10 JULI
optreden Urbanus en De Fanfaar
Zie pag. 1
ZATERDAG 11 JULI
11-juliviering
Zie pag. 1
ZONDAG 12 JULI
optreden van Lady Linn
zie pag. 1
VRIJDAG 24 JULI
Hulst Wichelen
KLJ, LG & KVLV Wichelen
40ste St.-Anna-Kermis
14u30 Belotting
21u00 d’Hulst by night met DJ2000,
Bobby Ewing (Discobar Galaxie) en
Jan Van Gaver
Alle verdere info + inschrijvingen op
www.hulstkermis.be
ZATERDAG 25 JULI
Hulst Wichelen
KLJ, LG & KVLV Wichelen
40ste St.-Anna-Kermis
14u Kinderfuif
20u Quiz – algemene kennis
Alle verdere info + inschrijvingen op
www.hulstkermis.be
ZONDAG 26 JULI
Hulst Wichelen
KLJ, LG & KVLV Wichelen
40ste St.-Anna-Kermis
10u00 Openluchtmis
12u00 Eetfestijn
13u30 Rommelmarkt
15u00 Fietszoektocht, KUBB-tornooi
Doorlopend: trappistenterras, wafelbak, rondrit met huifkar, kinderanimatie & springkastelen
18u30 Optreden de Helaasheid der Zingen
Alle verdere info + inschrijvingen op
www.hulstkermis.be
ZONDAG 9 AUGUSTUS 2015 – 11U
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever
“Bar Tropical”
ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015
VAN 8U TOT 12U
In de Sporthal – Spoorwegstraat 26A
te Schellebelle
Belgische Nationale Exotenclub (B.N.E.C.)
Grote Vogelbeurs

Iedereen van harte welkom.
Een ideale gelegenheid om andere vogelliefhebbers te ontmoeten.
Inkom €2,50. 1 gewone consumptie inbegrepen (kinderen gratis).
Meer info: www bnec.info of
bnec.admin6@telenet.be
VRIJDAG 28 AUGUSTUS - 19U
Dorpsplein Schellebelle
vzw Bellerock
Bellerock - Guido Belcanto
Kaartne: €15.
Zie pag. 3
ZATERDAG 29 AUGUSTUS
Dorpsplein Schellebelle
vzw Bellerock
Optreden van 5 stevige rock-bands
Gratis inkom.
Zie pag. 3
ZONDAG 30 AUGUSTUS - 11U
Dorpsplein Schellebelle
vzw Bellerock
Aperitiefconcert door de studenten van
Bellywood RMS studio.
Gratis inkom.
Zie pag. 3
ZONDAG 30 AUGUSTUS
Kapelle Bruinbeke
Gezinsbond Serskamp
Aperitieven met als thema: Gin
ZONDAG 6 SEPTEMBER – 11U15
Gildenhuis, Margote, Wichelen
Concertband Da Capo
Aperitiefconcert olv Tom Coessens en
gastoptreden van Willy Van Hee
ZATERDAG 12 SEPTEMBER
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever i.s.m cultuurraad
film in open lucht: actiekomedie
“Bowling Balls”
ZONDAG 13 SEPTEMBER
Den Oever, pastorij Schellebelle
Dederdeoever
2e-hands boekenbeurs
ZONDAG 13 SEPTEMBER
VAN 10U TOT 18U
Open Monumentendag
Kapellekensbaan
Zie pag. 3
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