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CULTUURPLUS
Dederdeoever zorgt voor je leesvoer…
In september werd het boekenhuisje van dederdeoever in de voortuin van de
Oude Pastorij van Schellebelle officieel geopend. Intussen merken we dat de
boeken stilaan hun weg vinden van en naar het boekenhuisje. Ter herinnering:
iedereen mag hier een boek komen halen, helemaal gratis. Je mag ook boeken
die je niet meer nodig hebt, hier achterlaten om andere mensen een plezier te
doen. In de lente komt er nog een zitbankje, zodat wandelaars hier ook even
kunnen verpozen bij mooi weer.
Verder voorziet dederdeoever vzw een druk gevuld kwartaal:
• 12 maart: Poëziedag en Fun4kids met openstelling van de nieuwe
poëzieroute, huldiging laureaten van de poëziewedstrijd voor de jeugd en
muzikale omlijsting door Jan Van den Abeele & Mathias Spriet.
• 9 april komt Combello optreden
• 14 mei is er de jaarlijkse oldtimerhappening op het Dorpsplein van Schellebelle met in de Pastorij een
fototentoonstelling van Stephan Muysers over Japan.
• 11 juni landen er een aantal beeldende kunstenaars in de pastorijtuin om hun kunnen te demonstreren en
workshops te geven voor geïnteresseerden.
Zoals altijd zijn alle activiteiten van vzw dederdeoever gratis toegankelijk voor iedereen!

NIET TE MISSEN

Erfgoeddag

Wist je dat er sinds 2014 een intergemeentelijk samenwerkingsverband
bestaat in het Land van Dendermonde dat 6 gemeenten verenigt rond
archiefwerking?
Tijdens een ‘Rondje gemeentearchieven’ op zondag 23 april kan
je in Wichelen een unieke kijk nemen achter de schermen van het
gemeentearchief. De intergemeentelijke archivaris en de vrijwilligers geven
tijdens een rondleiding doorheen de archiefdepots meer uitleg bij de
projecten waarrond men werkt in de gemeente Wichelen. A.h.v. enkele
concrete voorbeelden krijg je daarnaast een goed beeld van welke zorgen
een archiefstuk nodig heeft.
Openingsuren gemeentearchief Wichelen: 13u30-18u
Rondleidingen om 13u30, 15u en 16u30.
Diezelfde dag kan je ook terecht in de archiefdepots van de andere
vijf gemeenten waar de intergemeentelijke archivaris actief is. Dat zijn
Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke en Zele.
De openingsuren en uren van de rondleidingen zijn vanaf 23 maart terug te vinden op www.erfgoeddag.be
Alle activiteiten op Erfgoeddag zijn gratis.

TIDOL brengt Poetsman
Roos lijdt aan MS (multiple sclerose). Haar man, Mario, is taxichauffeur. Omdat de ziekte van zijn vrouw
verergert, heeft hij besloten ook ’s nachts te werken om geld te verdienen om een poetsvrouw te betalen. De
poetsvrouw blijkt echter een poetsman, Benny, te zijn en is een nogal kleurrijk personage. Benny is een parel.
Hij kijkt op geen uur, maakt schoon, wast en plast, doet de boodschappen, maakt het eten klaar en is Roos één
en al toegewijd. Benny heeft echter een gevangenisverleden. Mario heeft het daar eerst een beetje moeilijk
mee. Roos niet. Zij vindt hem een fijne man, die weer vrolijkheid in huis heeft gebracht… Het leven lijkt een grap
te worden, hoe hard het lot ook toeslaat. Er zullen momenten zijn dat de toeschouwer niet weet of de tranen
die over zijn kaken rollen van het lachen of van het huilen zijn. Het overrompelend slot grijpt naar de keel. Een
verhaal uit het leven gegrepen, maar wel met een komische toets.
Galavoorstellingen vrijdag 17 maart – zaterdag 18 maart – maandag 20 maart – vrijdag 24 maart
Zaalvoorstellingen: zaterdag 25 maart en maandag 27 maart.
Een galavoorstelling kost 12 euro, de zaalvoorstelling kost 8 euro en studenten betalen daarvoor 5 euro.
Reserveren kan via www.tidol.be of op het telefoonnummer 0471 56 03 70, elke werkdag tussen 18u en 21u.

De constleerende
Drie mannen zijn de vrouwen in hun dichte omgeving (echtgenoten en zuster)
grondig beu en richten een vennootschap op om hen van kant te maken. Dat
is echter niet zo simpel als zij gedacht hadden. Er duiken steeds onverwachte problemen op zodat het toch
even duurt vooraleer hun doel bereikt zou kunnen worden. Maar lukt het wel voor alle drie? Welke rol speelt
de kapitein van de gendarmerie? En diens nichtje?
Galavoorstellingen 10-11-12-13 maart om 20u
Zaalvoorstellingen 17-18 maart om 20u en 19 maart om 16u
Kaarten gala 16 euro, zaalvoorstellingen 9 euro - reservatie op 09 369 72 47 op werkdagen van 9 tot 20u

De jongstleerende
Cool zijn op school betekent erbij horen. De harde kern van de coolste jongens en
meisjes van de school, daar wil je een deel van zijn! Dan hoef je van niks of niemand
bang te zijn... of wel? Hoever kan groepsdruk iemand onderdrukken? Is de groep
belangrijker dan het individu? Is onze eigen mening nog van belang of bepaalt de leider
van de groep alles? En wat hebben bonobo’s hiermee te maken?
Speeldata: 29 april om 20u - 30 april om 19u - 5 mei om 20u - 6 mei om 20 u
7 mei om 16u. Kaarten 7 euro, reserveren via www.deconstleerende.be of op
09 369 90 41 tussen 18 en 20 u

WAT? speelt Agatha Christie - And Then There Were None
“Tien kleine indiaantjes gingen eten langs verre wegen
één stikte in zijn drankje - toen waren er nog negen...”
Jaren ‘60, de Zuid-Engelse kust. Tien mensen die verder niets met elkaar te maken
hebben, komen in mysterieuze omstandigheden aan op Soldier Island. Achtervolgd
door een wreed kinderrijmpje vallen ze als vliegen. Wie is schuldig? Of zijn ze dat
allemaal? Als Agatha Christie de koningin van de misdaad is, dan is And Then There
Were None haar kroon. Het meesterwerk, met zijn onnavolgbaar ingenieuze
plot, heeft na al die tijd nog niets van zijn kracht verloren. WAT? trakteert je dan ook met volle plezier op een
avond mysterie, bloed en suspense... Regie: Tomas Drieghe - Spel: Jens Goeman, Jelle Lauwers, Elien De Geyter,
Gino Venneman, Hannelore Temmerman, Wouter Bontinck, Arne Vereecken, Wim Baeyens, Marlies Van den
Bogaert en Filip Grysolle. 14-15-17-21-22 april om 20u in ‘t Ankerpunt, Serskamp
reservaties: 0489 51 60 34 of www.watwichelen.be

AGENDA
D IV ER SE
DINSDAG 14 MAART 2017 - 19.30U
‘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

DONDERDAG 16 MAART 2017 - 20U
Muskuton- ’t Ankerpunt
“Flandrien”
Een oervlaamse voorstelling met Wim
Willaert (‘eigen kweek’, ‘bevergem’),
Zouzou Ben Chicka (‘Bevergem’),
Mourade Zeguendi (‘Les Barons’, ‘Oflline’)
en Tom Vermeir (‘Eigen kweek’, ‘Belgica’).

DINSDAG 21 MAART 2017
Davidsfonds Schellebelle
Nacht van de Geschiedenis.
Op 21 maart heeft in Schellebelle de vijftiende Nacht van de Geschiedenis plaats.
Gewoontegetrouw gaat deze door in zaal
Parochihuis ‘t Veer, Hoogstraat 2.
Aanvang: 20 uur. Thema is dit jaar: muziek.

Wichelen en kleinkunst uit de jaren
’60 en ’70
Open : zaterdag 29 april tussen 15 en 18 uur
en zondag 30 april (Meikermis) doorlopend
vanaf 11 uur. Toegang gratis. Bezoek ook
ons tuinterras aan de Schelde (Grafmakershuisje). De stoelen en een drankje staan al
klaar. Nu jij nog!

DINSDAG 25 APRIL 2017 - 20U
Muskuton – ’t Ankerpunt
“Stijn en de sterren”
Het heelal voor beginners. Stijn vertrekt op
de aarde en trekt via ons zonnestelsel het
heelal in. De man van Noordkaap, Monza
en Meuris is al van kindsbeen begeeesterd
door het heelal. Hij voert u mee naar zijn
favoriete ruimte.
Het is wetenschap, het is filosofie en het is
humor. Helemaal Meuris dus.

WOENSDAG 24 MEI 2017 - 20U
Muskuton – ’t Ankerpunt
“Biezen”
Als ex-bassist van Gorki wil Erik niet blijven
stilstaan bij het verleden. De blik is volledig
gericht op de toekomst. Zijn gloednieuwe
Engelstalige band is een groot feest met blazers waarbij vergelijkingen met Morphine,
Daniel Lanois en Mark Lanegan niet uit de
lucht gegrepen zijn. De doorwinterde muzikant/docent/producer/bandcoach Erik van
Biesen blijft alles geven.
‘The Birds Return’ is het eerste album van
Biezen. Erik van Biesen ging voor deze plaat
in zee met de Amerikaanse producer Alex
Krispin.

ZATERDAG 29 APRIL - VAN 15 TOT 18U
ZONDAG 30 APRIL - VANAF 11U
Heemkring Wichelen i.s.m.
Heemkring Berlare
Oud-Gemeentehuis, Dorp 47 Wichelen.
tentoonstelling over De Elegasten,
muzikaal erfgoed uit Berlare en

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!

