CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

Revue Blanche
Folk Songs
Heel wat klassieke componisten
lieten zich inspireren door
volksmuziek of arrangeerden
volksliederen. Zij wisten elk op hun
eigen manier de geest en ziel van
een volk te verklanken.
Revue Blanche laat u met het
programma ‘Folk Songs’ genieten
van composities van Manuel de Falla
en Jacques Ibert. Revue Blanche is
een kamermuziekensemble,
bestaande uit vier Brusselaars.
Zij kozen voor de combinatie
zang, harp, altviool en fluit.
Voor de prachtige bundel
Folk Songs, gecomponeerd door
Luciano Berio, wordt het ensemble
versterkt door enkele zeer
beloftevolle jonge Belgische musici.
Lore Binon - sopraan
Caroline Peeters - fluit
Kris Hellemans - altviool
Anouk Sturtewagen - harp
Tom De Cock & Yves Goemaere - percussie
Renaat Ackaert - cello
Dries Tack - klarinet

Zaterdag 26 oktober – 20u
’t Ankerpunt Serskamp
toegang € 10
reservatie: 052 43 24 09,
cultuurdienst@wichelen.be
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CULTUURPLUS
VERS LAND 2013 - Een nieuw project van dederdeoever vzw
In samenwerking met Melopee Laarne en de gemeentebesturen
van Wichelen en Laarne.
De poëziewandeling “Landschapsdichter” doorheen de Kalkense Meersen was vijf jaar lang ons paradepaardje. Helaas
blokkeert de uitvoering van het Sigmaplan momenteel een
groot deel van onze klassieke route. Een hele uitdaging voor
ons.. en kansen voor nieuwe ideeën.
Melopee, uit het nabije Laarne, reikt jaarlijks een prestigieuze
poëzieprijs uit. Heel wat dichters van ons project “Landschapsdichter” namen aan deze wedstrijd deel en werden er zelfs laureaat van.
Daaruit groeide ons nieuw project: “VERS LAND 2013”

De Kalkense Vaart vormt sinds 1543 een verbinding tussen de
dorpen Kalken en Schellebelle. Langs de oever van deze Kalkense Vaart presenteert vzw dederdeoever vanaf 9 juni 2013
de geselecteerde gedichten van de poëzieprijs Melopee /Laarne in de volle natuur. Wandelaars worden zo op een aangename manier cultureel begeleid in de prachtige natuur van de
Kalkense Meersen.

Het project is volledig bewegwijzerd. Het traject kan zowel in
Schellebelle (aan de veerpont) als in Kalken (hoek Vaartstraat/
Kalkenvaart) gestart worden.
Je vertrekt langs de Kalkense Vaart, bij het terugkeren heb je
de keuze: ofwel terug langs dezelfde weg, ofwel neem je een
alternatieve route door de Kalkense Meersen. Deze alternatieve route is niet bewegwijzerd (er zijn diverse mogelijkheden)
maar het plannetje in de folder helpt je dan de weg te zoeken.
Je passeert dan door een aangenaam landschap van weilanden
en stukjes bos, puur natuur – je kan hierbij kiezen voor landwegeltjes zonder bestrating of voor goed begaanbare wegen.
Aan het Veer van Schellebelle en aan de hoek Vaartstraat/Kalkenvaart in Kalken zijn kastjes voorzien met folders waarin je
een duidelijk plannetje vindt van de wandeling.
“Vers Land 2013” blijft toegankelijk tot eind november 2013.
De wandeling gaat langs de Kalkense Vaart volledig over goed
begaanbare, vlakke wegen. Dus geen probleem voor mensen
met kinderwagens of rolstoelen.
Zowel in het centrum van Schellebelle als Kalken zijn er diverse
gezellige cafeetjes om even te verpozen.
De afstand van het veer te Schellebelle tot het centrum van
Kalken is ongeveer 4 km. Afhankelijk van de weg die je neemt
om terug te komen, leg je dus 8 à 10 km af. Reken dus op
ongeveer twee uur wandelen.
Meer informatie op de website van vzw dederdeoever : www.
dederdeoever.be en in onze folder, die je op eenvoudig
verzoek kan krijgen (mail aan dederdeoever@gmail.com). De
folder is ook beschikbaar in “Den Oever”, ons cultuurcafé dat
iedere 2e zondag van de maand tussen 11 en 15u open is in de
Oude Pastorij van Schellebelle.
“VersLand” werd op 9 juni feestelijk gestart in de prachtige
tuin van “Den Oever” met een optreden van Frank De Vos, die
naast enkele gedichten uit het parcours, liedjes uit zijn eigen
repertoire bracht. Professor Frans-Jos Verdoodt, voorzitter van
Melopee, gaf een korte inleiding.

n i e t t e m i ss e n

25 jaar Open Monumentendag Vlaanderen,
een reden om te feesten!
En dat doen we ook op zondag 8 september 2013. In geheel Vlaanderen wordt het
grote publiek het beste van de voorbije 25 jaar getoond: The Best of…
Met de gemeente Wichelen herhalen we de fietstocht van 2007 doorheen de drie
deelgemeenten langsheen merkwaardige gebouwen met verschillende woonvormen
en bouwstijlen en gebouwen met een historisch verleden. Voor deze gelegenheid kan
je een blik werpen op de binnenkoer van de gerestaureerde voormalige hoeve Faket.
De fietstocht vertrekt aan de oude pastorij van Schellebelle, in het cultuurcafé van
Dederdeoever, waar een brochure en plannetje gratis ter beschikking wordt gesteld.
Aan de fietstocht is een jeugdwedstrijd gekoppeld met een hoofdprijs om in te wonen.
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Concertband Da Capo: iets voor jou?!
Concertband Da Capo is een harmonieorkest waarin houtblazers, koperblazers en
percussionisten het beste van zichzelf geven. In 2011 hebben we ons gevestigd in eerste
afdeling met grote onderscheiding. Onder leiding van dirigent Stijn Roels repeteren we
wekelijks in een ongedwongen maar efficiënte sfeer waarin jong en oud het goed met elkaar
kunnen vinden. We organiseren zelf jaarlijks twee vaste concerten: het nieuwjaarsconcert in
januari en het aperitiefconcert in september ter gelegenheid van de kermis. Daarnaast spelen
we nog een aantal gelegenheidsconcerten zoals op de Kouter in Gent, een filmconcert of een
dubbelconcert.
Elk jaar gaan we ook op weekend ergens in eigen land! Dit is een repetitieweekend maar er
is zeker ook plaats voor ontspanning.
Concertband Da Capo werd dit jaar 30 en daarom trokken we heel speciaal naar Parijs, waar
we de ‘Parisiens’ lieten kennis maken met het muzikale gevoel van het Wichelse Da Capo met
een kioskconcert in de ‘Jardin de Luxembourg’. Wie weet wat doen we als we 35 worden?
Praktisch
We repeteren wekelijks in het vroegere Gemeentehuis in Wichelen, Oud Dorp 11.
De repetitiedata staan vermeld op onze website: www.dacapo-wichelen.be.
Kortom…Heb je al drie jaar ervaring in het spelen van muziek? En bespeel je een instrument
dat past binnen Da Capo? Dan heten wij jou van harte welkom! Stuur ons snel een mailtje
met jouw gegevens (info@dacapo-wichelen.be)
Kom eens luisteren naar onze komende concerten!
Zondag 1 september: aperitiefconcert in het Gildenhuis in Wichelen om 11.15u.
Zondag 22 september: kioskconcert op de Kouter in Gent om 10.30u.
Gratis toegang, iedereen welkom!

Meer dan
10000 bezoekers
op Beau Soleil
De stralende vierde editie lokte
meer dan 10000 bezoekers. Er
werd gedanst, gelegen, gezeten
en gehangen, er werden liters bier
verzet, kilo’s calamares opgevreten,
er werd getrakteerd door Liefmans
en De Koninck, er werd gefeest,
geluierd, gelachen en geknuffeld.
Het Beau Soleil-team kan moe
maar voldaan terugkijken en dankt
alle partners voor een meer dan
geslaagde 4de editie.

Tournée Volkscafé
3 kroegentochten langs 3 gemeenten in het Land van Dendermonde
In het kader van de Week van de Smaak
Het thema van de Week van de Smaak (14 tot en met 24 november 2013) is Water en
vuur. Het brouwen van bier verreist beide. De link met cafés is dus snel gemaakt, want waar
smaakt een plaatselijk bier het lekkerst? Juist, in het lokale volkscafé!
Volkscafés zijn een bedreigde soort, maar ze bestaan nog. De Erfgoedcel Land van
Dendermonde organiseert gedurende drie avonden een kroegentocht langs volkscafés in
drie verschillende gemeentes (één café per gemeente). Duik onder in de gemoedelijke
sfeer van een echte bruine kroeg. Laat je verrassen door het plaatselijk bier, inpalmen door
cafépraat en volksverhalen of verleiden tot een caféspel of -sport.
Praktisch
De bus vertrekt en eindigt telkens op dezelfde plaats waar er parkeergelegenheid of
openbaar vervoer is. Vertrek om 19 uur. Terugkeer voorzien tegen 23 uur.
Donderdag 14 november 2013: tocht langs Buggenhout (Drytoren, Opdorp), Dendermonde
(De Grote Pot, Sint-Gillis) en Lebbeke (Afspanning ’t Vat, Denderbelle)
Opstapplaats: station Dendermonde (voor stationsgebouw)
Vrijdag 15 november 2013: tocht langs Berlare (De Warande), Hamme (Schelderoute,
Moerzeke) en Zele (De Ronde Hoek). Opstapplaats: station Zele (voor stationsgebouw)
Zaterdag 16 november 2013: tocht langs Laarne (Café Den Hert), Wetteren (Klein
Ledeberg, ten Ede) en Wichelen (Cabana)
Opstapplaats: station Wetteren (voor stationsgebouw)
Reserveren is verplicht, uiterste inschrijvingsdatum is 24 oktober! Info en reservering:
Erfgoedcel Land van Dendermonde: info@egclandvandendermonde.be of 052 25 03 40
Prijs: € 6 Bustocht, drankje in elk café en één versnapering inbegrepen
Betaling via overschrijving geldt als definitieve inschrijving: BE27 0910 1939 4773 met
vermelding ‘Tournée Volkscafé en datum van de tocht’.
Op 16 en 17 november 2013 kan je, ook in het kader van de Week van de Smaak, terecht in
de Rubbensjeneverstokerij, dit maal in eigen beheer met dhr. Dirk Beck ism met Luc Van der
Linden en zijn team. Thema “water en vuur” zal zich weerspiegelen in een verfijnd menu met
Rubbensproducten aan de mooie Scheldeboorden in de feestzaal van de stokerij, gedurende
twee dagen aan 55 euro alles inclusief. Vooraf inschrijven is een must.
Meer info: www.rubbens.be of hallo@rubbens.be

Geef extra vuur
aan cultuur
Oproep aan iedereen in onze
gemeente die cultuur een warm hart
toedraagt: graag uw actieve inbreng
voor de cultuurbeleidplanning 20142019.
Hoe gaan we dit praktisch
organiseren?
Op 11 september 2013 organiseren
we om 20 uur een brainstormsessie
in ’t Ankerpunt te Serskamp. Rondom
6 thema’s of trends wordt aan elke
deelnemer gevraagd suggesties
te formuleren. Dit kan individueel
of ook als vertegenwoordiger van
een vereniging. Iedereen die zich
geroepen voelt om zijn steentje bij
te dragen, is van harte welkom. De
sessie verloopt volgens een strikt
schema met vaste tijdsmodules.
Op het einde wordt een oplijsting
gemaakt van de belangrijkste ideeën
en verzuchtingen. We hebben het
voornemen maximum 2uur van uw
tijd in beslag te nemen. Tot dan!

A G E N DA
DI V E R S E
Zondag 1 september - 14u
KUNSTMARKT septemberkermis.
Kerkbaan
PEPP ART street:
15 deelnemende kunstenaars.
Muziek: Anton de tractor-troubadour,
Herman Peeters, gitaar.
Springkasteel en randanimatie voor de kinderen. Cavabar en drankgelegenheid.
Trekking tombola om 20.30 uur
Zaterdag 7 september
Culturele Daguitstap naar Rijsel
DF Schellebelle
Zaterdag 7 september - 20u
Film in open lucht
Oude Pastorij van Schellebelle
Dederdeoever
- “Kludde – ’t es een slecht vel” Kortfilm
van Erik Lammens
- “The Broken Circle Breakdown” Speelfilm van Felix van Groeninghe met o.m. Johan
Heldenberg
- Afterparty
Zie www.dederdeoever.be en facebookpagina
Zondag 8 september
Open Monumentendag
zie p. 2
Zondag 8 september
2ehands boekenverkoop en sfeermuziek
“Den Oever” - praat & cultuurcafé van vzw
dederdeoever, Oude Pastorij van Schellebelle
Dederdeoever
Meer info : www.dederdeoever.be
en op de facebookpagina
Woensdag 11 september – 20 u
’t Ankerpunt Serskamp
Geef extra vuur aan cultuur
Zie pag 3
Zaterdag 14 september
van 14 u tot 17 u
Tweedehandsbeurs kinderartikelen
Parochiehuis ‘t Veer, Schellebelle.
Femma Schellebelle
Info: Ingrid Van den Abeele 0479 59 37 68.
Zaterdag 21 september 2013
van 9 tot 21 u
Zondag 22 september 2013
van 9 tot 15 u
Grote vogeltentoonstelling van exotische
siervogels.
Schoolstraat 4 9260 Serskamp
B.N.E.C
Aansluitend verkoop en/of ruilbeurs tijdens de
openingsuren.
Ingang € 2,5
1 gewone consumptie inbegrepen.
Meer info: b.n.e.c@skynet.be of

bnec.admin6@telenet.be
Website: www.bnec.info
zaterdag 21 september - 19.30 u
“Spel zonder grenzen”
met verenigingen uit de buurt
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle ter gelegenheid van de 66ste Wafelkeskermis
Reuzencomité van de Verhoogstraat
zondag 22 september
15 u. : reuzenwafelbak
17 u. : Concert Muziekmaatschappij
“Eendracht maakt macht”
en een dansje van de reuzen
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle ter gelegenheid van de 66ste Wafelkeskermis
Reuzencomité van de Verhoogstraat
maandag 23 september
10.30 u. : Heilige Mis
11 u. : Bolling voor vrouwen
15 u. : Koffietafel voor gepensioneerden
met gratis wafels
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle ter gelegenheid van de 66ste Wafelkeskermis
Reuzencomité van de Verhoogstraat
Zondag 13 oktober - 10 u — 12.30 U
Parochiehuis ‘ Veer
Vers Geperst: DF Boekenbeurs en
programma voorstelling
Zondag 13 oktober
“Den Oever” - praat & cultuurcafé van
vzw dederdeoever
Oude Pastorij van Schellebelle
Dederdeoever
Optreden van “Eyebar” (Gert De Waele)
Zie www.dederdeoever.be en facebookpagina
Zaterdag 26 oktober – 20 u
’t Ankerpunt Serskamp
Festival van Vlaanderen: Revue Blanche
Gemeentelijke culturele raad.
zie p. 1

sen van de familie die, na het overlijden van
moeder en overeenkomstig haar laatste wens
om in Schellebelle begraven te worden, de
oceaan opnieuw oversteekt .
Prijs: gala € 15, zaalvoorstellingen € 8.
Info: www.deconstleerende.be
14, 15, 16 november - 19 u
Tournée Volkscafé
In het kader van Week van de Smaak
Zie p. 3
15, 16, 18 en 22 november
Galavoorstellingen – 20 u
23 en 25 november
Gewone voorstellingen – 20 u
Gildenhuis, Margote 86 te Wichelen
Toneelvoorstelling ‘Sporen’
TIDOL
‘Sporen’ is een tragi-komische familiekroniek
over krassen op de ziel, over ontspoorde
gevoelens en herinneringen en over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, een stuk
met een lach en een traan.
De regie is in handen van Franky Van Hee
Reservaties vanaf 14 oktober 2013 op
0486 37 39 71 - elke werkdag tussen 18 en
21 uur of via www.tidol.be
Vrijdag 22 november - 20 u
De Arabische Lente - een boeiende
avond met Jef Lambrechts
Parochiehuis ’t Veer
DF Schellebelle
Zaterdag 30 november - 20 u
Concert door ARABESKA
Stokerij Rubbens, Bohemen 101, Wichelen
Katrien De Bruycker fonds
Het kamerensemble Arabeska geeft, onder
leiding van dirigent Renaat Dreelinck en met
Mia Carlier aan de piano een concert in de
smaakvol gerestaureerde industriële site van
Stokerij Rubbens.
Prijs : €10 - gratis drankje na het concert
inbegrepen - tot 12 jaar gratis
Info : 09 369 72 55

Zondag 10 november
“Den Oever” - praat & cultuurcafé van
vzw dederdeoever
Oude Pastorij van Schellebelle
Dederdeoever
Jules D’Haene speelt keyboard en accordeon
en brengt een iconografische hulde aan de
overleden dorpsgenoten uit de “Grooten
Oorlog”.
Zie www.dederdeoever.be en facebookpagina

zaterdag 30 november
1, 4, 6 en 7 december – 20 u
Ankerpunt, Serskamp
‘BOEING BOEING’
D’EGLANTIER SERSKAMP
Toneelkring d’Eglantier brengt de succeskomedie ‘Boeing Boeing’ van de Franse auteur
Marc Camoletti op de planken.
Alle vertoningen starten om 20 u, behalve op
zondag 1 december (15u).
Info en reservaties : www.deglantier.be

8, 9, 10 en 11 november
galavoorstellingen - 20 u
15, 16,18 november - 20 u
17 november - 16 u
zaalvoorstellingen
Toneel: “De terugkeer”
Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle.
De Constleerende
“De terugkeer” vertelt de hilarische belevenis-

Zondag 8 december 2013
“Den Oever” - praat & cultuurcafé van
vzw dederdeoever
Oude Pastorij van Schellebelle
Dederdeoever
Programma : www.dederdeoever.be
en op de facebookpagina

