AGENDA
Zondag 12 sept. 2010
van 10u tot 18u
Cultuurdienst gemeente Wichelen
Sociaal Huis, Oud Dorp 2, Wichelen en
gewezen pastorij te Schellebelle
Open Monumentendag
Tentoonstelling binnen het thema ‘De
vier elementen’ water, vuur, aarde,
lucht.
Toegang gratis
Maandag 27 sepT. 2010
20.15 u
Bibliotheek Wichelen
Parochiehuis ’t Veer
(Hoogstraat 2)
Door het oog van een vrouw : Eric
Bracke in gesprek met Joke Devynck
(20.15u.)
Zondag 10 okt. 2010
van 10u tot 12u
DF Schellebelle
Parochiehuis ‘t Veer
Programmavoorstelling DF
en DF Boekenbeurs
Toegang gratis
Zondag 10 okt. 2010 – 9u
Muziekmaatschappij “Eendracht maakt
Macht” Schellebelle, Sint-Denijskerk
Serskamp. Opluisteren van de
misviering n.a.v. de kermis.
Zaterdag 16 okt. 2010
Bib Wichelen (Oud Dorp 2) en
Bib Serskamp (Dorpstraat 44)
Zondag 17 okt. 2010
Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Bibliotheek Wichelen
Verwendag (tijdens de openingsuren
10-12u.)
Zaterdag 23 okt. 2010
Bibliotheek Wichelen
Refter GIBO-Wichelen
(Margote 114)
Verkoop afgevoerde
bibliotheekboeken (13.30-17.30u.)
Zaterdag 23 okt. 2010 om 20.00
Cultuurraad Wichelen
Sint-Gertrudiskerk, Margote 82,
9260 Wichelen
Festival van Vlaanderen met
RAPHAELLA SMITS & ERIC ROBBERECHT
Tickets: € 10
Info & reserveringen: Cultuurdienst
Wichelen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen,
T 052 43 24 09, cultuurdienst@
wichelen.be, elke werkdag: 9.00-12.00
behalve op dinsdag tussen 18.00 en
20.00

Dinsdag 9 nov. 2010
Bibliotheek Wichelen
Cafetaria WZC Molenkouter
(Dreefstraat 11A)
Verteltheater Van stoel tot stoel : Irish
Coffee met geestige verhalen (14.30u.)
Toegang gratis.

Vrijdag 12, zaterdag 13, zondag
14 en maandag 15 nov. 2010
(gala) – 20u
Vrijdag 19, zaterdag 20 nov. 2010
– 20u & Zondag 21 nov. 2010 – 16u
Maandag 22 nov. 2010 – 20u
(extra voorstelling)
Toneelvereniging De Constleerende
Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle
“Eén vloog over het koekoeksnest”,
naar een roman van Ken Kesey en in
regie van Franky Van Hee.
Tickets: 15 euro, 8 euro.
Reservaties vanaf 18.10.2010
op 09-369 7247. Voor meer informatie:
www.deconstleerende.be

Vrijdag 19, zaterdag 20, maandag
22 en vrijdag 26 nov. 2010 (gala) –
20u • zaterdag 27 en maandag 29
nov. 2010 (gewone voorstelling)
– 20u
Toneelvereniging ’t Is iever die ons
leydt’ Gildenhuis Wichelen, Margote
‘Het huis van Bernarda Alba’ van
Federico Garcia Lorca
Info en reservatie: www.tidol.be of
0486 37 39 71
zaterdag 20, zaterdag 27
november, vrijdag 3 en zaterdag
4 december2010 - 20u
zondag 28 november - 15u.
Toneelvereniging d’Eglantier
Jeugdheem Serskamp, Kerkstraat
“Kuuroord Fontina” komedie van Pol
Anrys, in een regie van Daniël Ogiers.
Tickets: 7 euro, 8 euro aan de kassa
Genummerde kaarten: 0477/60 97 98
of via de website www.deglantier.be

Vrijdag 26 nov. en zaterdag
27 nov. 2010 om 20 uur
Scaldis
in zaal ‘t Veer, Hoogstraat 2
9260 in Schellebelle
jaarlijkse galaprojectie
Zondag 28 nov. 2010 om 19u30
Muziekmaatschappij “Eendracht maakt
Macht” Schellebelle
kerk te Schellebelle
jaarlijks Ceciliaconcert

Dinsdag 30 nov. 2010
23 dec. 2010
Bibliotheek Wichelen
Raadzaal Sociaal Huis
(Oud Dorp 2 - Wichelen)
Computercursus voor 50-plussers
Zaterdag 18, zondag 19 en
zondag 26 dec. 2010
KWB Wichelen
Berestoet
Dit jaar mag u “Den Beer” tussen 10.00
u en 15.00 u verwachten op :
Zaterdag 18 dec. 2010:
Scheldehoek - Margote - Oud-Dorp
– BrielstraatWeverstraat - Nederkouter –
Dreefstraat- Scheldebrugstraat
Brugstraat - Ten Brugsken - MolekenGebuurweg - Keizershof - Kapellebaan
- Statiestraat.
Zondag 19 dec. 2010: Margote Bohemen - Bohemenhoek - Bogaert
- Boterhoek - Rimeir - Strijp –
Bosveldstraat - Doornweg (tot aan
voetbalplein).
Zondag 26 dec.2010: Kerkbaan
– Doornweg (deel 2) – Hulst –
Watermolenweg- Elsbrug - Mosstraat
– Kerrebroek - Elsbrug – HeideVennestraat - Wichelse Steenweg
- Elsbrug- Paepestraat – Steenakker Strijp - Krabbegem.
Zondag 19 en
zondag 26 december 2010
Heemkring Schellebelle
Rondgang Beer
De beer verwijdert de boze geesten,
stuur hen niet zomaar voorbij.
Vrijdag 24 december 2010 - 17u
DF Schellebelle
Parochiekerk Sint Jans Onthoofding
Schellebelle
Kerstevocatie: opluisteren van de
Kerstviering door het DF Schellebelle
Toegang gratis
Zondag 26 december 2010 - 10u30
DF Schellebelle
Parochiekerk Schellebelle
U zijt wellekome:
Vlaanderen zingt Kerst
Toegang gratis
Het lokaal van de Heemkring
Schellebelle in de voormalige pastorij
van Schellebelle, Dorp 19/2 is open
op zondag 12 sept., 10 en 24 okt.
14 en 28 nov. en 12 dec. 2010.
Andere dagen op aanvraag:
0486 453252, 0476 634920,
Danny.baeke@pandora.be
of b.n.e.c@skynet.be

CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

Het Festival van
Vlaanderen
in WICHELEN
ZATERDAG 23 OKTOBER 2010 om 20.00
Sint-Gertrudiskerk, Margote 82,
9260 Wichelen
Met RAPHAELLA SMITS
& ERIC ROBBERECHT
Eric Robberecht en Raphaella Smits
zijn grootmeesters op viool en
gitaar. Vanaf de eerste snaarvibratie
nemen zij je mee op een wervelende
ontdekkingsreis door verschillende
eeuwen en continenten, balancerend
op de rand van kunst en spektakel.
Eric is adjunct-concertmeester bij het
symfonieorkest van de Koninklijke
Muntschouwburg en is actief in velerlei
ensembles (o.a. het bekende Ensor
Strijkkwartet). Raphaella is al jaren de
leading lady als het over gitaar gaat.
Ze bespeelt gitaren met acht snaren
en treedt wereldwijd op als soliste en
in kamermuziekensembles. Samen
brengen ze een innemend programma
waarin
melancholische
klanken,
ontroering en diepgang contrasteren
met humor en lichtvoetigheid.
Zij zullen stukken brengen van Nicol_
Paganini, Luigi Legnani, Franz Schubert,
maar ook van de twintigste-eeuwse
componisten Agustin Barrios en Astor
Piazzola.
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Festival van Vlaanderen 2008

Tickets: € 10
Info & reserveringen: Cultuurdienst
Wichelen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen,
T 052 43 24 09, cultuurdienst@wichelen.
be, elke werkdag: 9.00-12.00 behalve op
dinsdag tussen 18.00 en 20.00

CULTUURPLUS
WEEK VAN DE SMAAK in Wichelen
Gezien het grote succes van het evenement vorig jaar organiseert
de gemeente opnieuw een kookdemonstratie naar aanleiding van
de “Week van de Smaak”, ditmaal onder het thema ‘Serskamp gaat
Spaans’.
In dit thema zal Luc Van der Linden, docent aan de Hotelschool
Spermalie in Brugge een viertal hapjes klaarmaken. Wijnkenner Gido
Van Imschoot, een collega van Luc, voorziet de bijpassende wijnen van
commentaar. Het geheel zal omkaderd worden in Spaanse sfeer.
Waar? Feestsalons ‘t Schuurken, Wetterensteenweg 18, 9260 Serskamp
Wanneer? Zondag 21 november 2010 om 17 u
Inschrijven verplicht!
Meer info op 052 43 24 09 of cultuurdienst@wichelen.be

NIET TE MISSEN

Open Monumentendag en de vier elementen:
zondag 12 september 2010
Op zondag 12 september 2010 wordt al voor de 22ste keer Open Monumentendag gevierd in heel
Vlaanderen. Tijdens deze editie zijn de vier elementen aan het feest. Water, vuur, aarde en lucht hebben
onmiskenbaar een grote invloed gehad op de manier waarop de mens en z’n omgeving zich doorheen de
geschiedenis hebben ontwikkeld. En het zijn de ontelbare getuigen en sporen van de haat-liefdeverhouding
tussen mens en elementen die tijdens deze editie van Open Monumentendag centraal staan. Maar liefst
210 deelnemende steden en gemeenten (en dat zijn er 15 meer dan de voorbije editie) zetten de deuren
van hun patrimonium open voor het grote publiek. De vier elementen inspireren, zoveel is duidelijk…
In de oudheid werden aan deze vier elementen mythische krachten toegekend. Zij lagen volgens de
overlevering aan de basis van het universum. Hierover kan zonder twijfel worden gediscussieerd. Wat wel
vaststaat, is dat de vier elementen een cruciale rol hebben gespeeld in
de ontwikkeling van de mens en z’n omgeving. Tijdens deze editie van
Open Monumentendag staat deze verbondenheid van de mens en de
elementen in al haar gedaanten centraal. Soms harmonieus, dan weer
vijandig en explosief…
De gemeente Wichelen organiseert binnen dit thema een tentoonstelling
in samenwerking met de Heemkring van Schellebelle en de Heemkring
van Wichelen.
In deelgemeente Schellebelle zal de tentoonstelling plaats vinden in
de pastorij van Schellebelle. Het accent van de tentoonstelling ligt op
de elementen ‘Water en Aarde’ waarbij de Schelde en de dijkwerken
worden belicht.
In deelgemeente Wichelen vindt de tentoonstelling plaats in het
Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen. Hier zal het accent liggen op
de elementen ‘Lucht en Water’ waarbij de molens van Wichelen, de
verschillende overstromingen en luchtfoto’s aan bod zullen komen.
Toegang gratis 

Iedereen van harte welkom!

toneel toneel en nog eens toneel...
De Constleerende

Eén vloog over het koekoeksnest

Toneelgroep De Constleerende uit Schellebelle speelt in het tweede en derde weekend van november “Eén vloog
over het koekoeksnest”, naar een roman van Ken Kesey en in regie van Franky Van Hee. De verfilming van deze
bestseller geniet nog steeds grote bekendheid bij het publiek, “One flew over the cuckoo’s nest” van Milos Forman
met Louise Fletcher en Jack Nicholson in de hoofdrol is dan ook overladen met Oscars. Het stuk handelt over een
veroordeelde man die krankzinnigheid simuleert in de hoop de gevangenis op deze wijze te ontlopen. Hij valt zo
binnen in de leefwereld van psychiatrische patiënten, maakt actie en rebelleert tegen de leiding van de instelling.
De conflicten die daardoor ontstaan tonen een strijd tussen macht en onmacht, goede bedoelingen en desastreuze
gevolgen en zijn een weergave van de maatschappelijke werkelijkheid.
De galavoorstellingen hebben plaats in Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle op 12, 13, 14 en 15 november 2010 om
20.00 uur, de toegang bedraagt 15 euro. De zaalvoorstellingen hebben plaats op 19 en 20 november 2010 om 20.00
uur en op zondag 21 november 2010 om 16.00. Er is een extra voorstelling voorzien op maandag 22 november 2010
om 20.00 uur. De toegang voor de zaalvoorstellingen bedraagt 8 euro. Reservaties kunnen gemaakt worden bij Jaak
Van den Bogaerd vanaf 18.10.2010 op tel. 09-369 7247. Alle info op www.deconstleerende.be
Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle

Tidol

Het Huis van Bernarda Alba

Van Federico Garcia Lorca

Na het overlijden van haar echtgenoot roept Bernarda Alba een rouwperiode van acht jaar uit. Gedurende die
periode kan niemand haar landgoed in of uit. Voor haar vijf dochters, waarvan er één op trouwen staat, wordt het
isolement ondraaglijk, vooral wanneer blijkt dat niet iedereen even opgezet is met de aanstaande trouwpartij.
In ‘Het huis van Bernarda Alba’ staan dominantie en confrontatie centraal. Matriarch Bernarda staat voor een zo goed
als onmogelijke taak haar woelig huishouden, bestaande uit vijf broeiende dochters, een gekke moeder en nukkende
huishulp, met harde hand onder controle te houden. Al gauw loopt de situatie uit de hand en ontaardt het eens zo
vredige familiaal samenzijn in een niets ontziend schorpioenengevecht.
Deze klassieker brengt ’t Is iever die ons Leydt in regie van Marc Leboeuf
Galavoorstellingen: vrijdag 19, zaterdag 20, maandag 22 en vrijdag 26 november 2010
Gewone voorstellingen: zaterdag 27 en maandag 29 november 2010
Alle voorstellingen hebben plaats in het Gildenhuis op de Margote te Wichelen om 20 uur.
Info en reservaties op www.tidol.be of 0486 37 39 71
Gildenhuis op de Margote te Wichelen

d’Eglantier

Kuuroord Fontina

Na haar jubileumjaar keert toneelvereniging d’Eglantier dit najaar terug naar haar oude vertrouwde Jeugdheem voor
de opvoeringen van de komedie “Kuuroord Fontina” van Pol Anrys, in een regie van Daniël Ogiers.
Fons en Tina hebben al hun spaarcenten gestoken in hun kuuroord Fontina. De zaak wil echter niet goed van de grond
komen en ze geraken in financiële moeilijkheden. Onbetaalde water- en elektriciteitsfacturen en personeelslonen
brengen hen in nauwe schoentjes. Er is ook de moordende concurrentie van kuuroord Andromeda. Is het einde
nabij of rest er toch nog wat hoop in de komst van een zeer belangrijke gast? Maar hoe moet dat dan zonder
personeel? Fons en Tina laten hun verbeelding werken, maar of dat dan wel de goede oplossing biedt? Een bonte
schare gasten doet haar opwachting en bindt de strijd aan met de weegschaal en het ongezond leven. Voor de
toeschouwer betekent dit een regelrechte aanval op de lachspieren…en dat is ook gezond!

Opvoeringen op zaterdag 20 november, zaterdag 27 november, vrijdag 3 en zaterdag 4 december, telkens om 20u,
en op zondag 28 november om 15u. Toegang € 8 aan de kassa, € 7 in voorverkoop.
Genummerde kaarten bij Wim Baeyens tel: 0477/60 97 98 of via de website www.deglantier.be

