AGENDA
THEATER & WOORD
ZONDAG 11 juli 2010
11-juliviering

Straattheaterfestival op het
dorp te Serskamp. Start met
een aperitiefconcert
door
Concertband Da Capo in de
tuin van de pastorie. Verder ook
een rommelmarkt op het dorp
en in de omliggende straten,
kinderanimatie,
optreden
van straattheater met o.a.
Noah Chorny uit Duitsland en
hoofdact door eVenti Verticale
(uit Italië) op de kerktoren
van Serskamp, optreden door
Morbaja en afsluitend vuurwerk.
Doorlopend Vlaamse kermis
met verschillende standjes
door
de
medewerkende
verenigingen.
Hou je brievenbus in de gaten!
De flyer met het definitieve
programma volgt nog.
INFO & inschrijvingen
rommelmarkt: 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be
VRIJDAG 27 en ZATERDAG 28
augustus 2010 om 20u
30ste Poëzieavond
DF SChellebelle
Parochiehuis ‘t Veer;
Toegang: 5 euro.

DIVERSE
ZONDAG 13 juni 2010 van 10
tot 16u
Opendeurdag
Heemkring
Schellebelle
Kennismakingsdag
om
de
werking van de heemkring

beter te leren kennen. Reus
“Kobe” wordt voor deze
gelegenheid van stal gehaald en
er wordt een tentoonstelling
georganiseerd met oude foto’s
waarbij het de bedoeling is om
zoveel mogelijk namen van
onbekenden op de foto’s te
achterhalen.
Heemkring Schellebelle
Dorp 19, Schellebelle
Zaterdag 26 juni 2010
om 20u
Bloemlezing
uit
de
poëziebundels
van
Roel
Richelieu Van Londersele.
Dederdeoever vzw
Veerdam Schellebelle.
Toegang gratis.
Zondag 27 juni 2010
om 15u
Inhuldiging landschapsdichter
2010
Dederdeoever vzw
Aansluitend inhuldiging van de
poëziewandeling : Tot zij de
wijn is.
Veerdam Schellebelle
ZATERDAG 3 juli 2010
om 19u

Quiz
Krabbegem Straatfeest comité
Een
quiz-ploeg
bestaat
uit maximum 4 personen.
Twee van de ingeschreven
personen moeten Wichelaar
zijn.
Het inschrijvingsgeld
per ploeg bedraagt 10 euro.
Wees er snel bij. Er worden
slechts 20 ploegen aanvaard!
Zondagnamiddag is iedereen
welkom voor een kop koffie,
een stuk taart, een biertje ..
Feesttent op Krabbegem
INFO Inschrijven voor 26 juni
bij Herman Van den Bogaert

hermanvan.denbogaert@
pandora.be - Tel 052 42 28 32
VRIJDAG 23, ZATERDAG 24 en
ZONDAG 25 juli 2010
35ste Sint-Annakermis

KLJ, LG en KVLV
feesttent wijk Hulst Wichelen
Vrijdag 23 juli 2010 om 19.30u
belotting en
gezelschapsspeltornooi
Zaterdag 24 juli 2010 om
21.00u
D’hulst @ the 90’s met DJ’s:
Mickey House, Bart-Jan
Depraetere, …
kaarten: 5 euro.
Toegang: 7 euro
Zondag 25 juli 2010 om
10.00u: Openluchtmis
11.00u : Aperitiefmoment
12.00u: EETFESTIJN (na
inschrijving op 0473/509829)
14.30u: SNEUKELFIETSTOCHT
(vertrek tussen 14.30u en
15.30u)
Streekbierenterras - Rondrit
met huifkar -Kinderanimatie Springkastelen – Wafelbak
20.30u: D’hulst late night
Toegang gratis.
INFO www.kljwichelen.be

CONCERT
ZONDAG 5 september 2010
om 11.15U
Aperitiefconcert
ter gelegenheid van
septemberkermis
Concertband Da Capo
Wichelen
Gildenhuis te Wichelen.
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CULTUURPLUS
Project LANDSCHAPSDICHTER
Ook dit jaar organiseert de culturele
vereniging ‘dederdeoever’ uit Schellebelle
het project Landschapsdichter.

ROEL RICHELIEU VAN LONDERSELE
LANDSCHAPSDICHTER 2010
Poëzie en beeldende kunst zijn
de
ingrediënten
van het project
Landschapsdichter
dat in 2010 aan zijn
derde editie toe is.
Beide disciplines
vinden hun plek langs een wandelpad in het unieke
decor van natuurreservaat De Kalkense Meersen.
Tegen de heersende trends in wordt gekozen voor
kleinschaligheid. Wat niets afdoet aan de kwaliteit
van het gebodene en daarenboven het natuurlijk
kader niet bruskeert maar respecteert. Men
kiest hier als het ware voor een fluistering in het
landschap in plaats van voor een schreeuw.
Dichter Roland Jooris en beeldhouwer Raphaël
Buedts beten in 2008 met ‘Het atelier van het
landschap’ de spits af.
Dichter Miriam Van hee en plastisch kunstenaar
Johan Parmentier zorgden in 2009, onder het
thema ‘wij woonden hier’, voor een niet minder
geslaagd vervolg.
Voor de jaargang 2010 blijft dederdeoever trouw
aan haar bekommernis: de kwaliteit bewaken door
selectief te putten uit het kruim van de hedendaagse
kunstenaars.
In die optiek werd Roel Richelieu van Londersele,
eerste stadsdichter van Gent, geëngageerd.

Hij omringt zich met drie beeldende kunstenaars
die stuk voor stuk, elk op zijn terrein, adelbrieven
kunnen voorleggen: Marf, Rik Vermeersch en
Roland De Winter.

foto’s : Jef Van Eynde

Even voorstellen
Dederdeoever vzw is een culturele vereniging
uit Schellebelle die zich de afgelopen jaren door
enkele fel gesmaakte activiteiten in de kijker wist
te werken. Na 2008, 2009 opnieuw in 2010, een
cross-over van woordkunst en beeldende kunst.
Een kunst- en natuurminnend publiek van voortot najaar verwennen is immers het ambitieuze
streven van dederdeoever vzw uit Schellebelle. De
formule is eenvoudig: verenigen van wandelen en
genieten van kunst.

Dederdeoever vzw blijft geloven in haar magische
mix van kunst en natuur. Zij weet zich daarbij
gesteund door het enthousiasme van een
steeds groeiend aantal bezoekers. Eentje, als
woordvoerder van velen, drukte het treffend uit:
‘Proficiat, die combinatie bleek in staat me boven
het besmettelijke bereik van het alledaagse uit
te tillen!’
Inhuldiging Landschapsdichter 2010:
zondag 27 juni:
- 15 uur: openingsreceptie met een inleiding over
Roel Richelieu Van Londersele en een inleidend
woord door burgemeester Kenneth Taylor in de
Pastorij, Dorp Schellebelle.
Aansluitend inhuldiging van de poëziewandeling :
Tot zij de wijn is.
Doorlopend : Alles in de wind, live-muziek “Frank
De Vos zingt Quirilian” langs de oevers van de
Schelde.
Voorstelling van onze derde dichtbundel : Tot zij
de wijn is met 12 gedichten van Roel Richelieu van
Londersele, werken van Marf, Roland De Winter
en Rik Vermeersch. Aansluitend optreden van
Oceanside in de Pastorij.
Voor inlichtingen, nieuws en contact kunnen
belangstellenden terecht op de website van de
vereniging: www.dederdeoever.be .

vzw BEAU SOLEIL
Gemeente Wichelen en vzw Beau Soleil
stellen voor:
Op 11 juli 2010 kan je voor het eerst terecht op
dit zomerproject. Wat vroeger een onbekend en
onbemind stukje Serskamp was, kan vanaf dan je
persoonlijk stekje in de Provence worden!
De gemeente Wichelen en VZW Beau Soleil
toveren gedurende 3 weken de tuin van de pastorij
om tot een zuiderse en feeërieke oase van groen.
De pastorijtuin is telkens open van donderdag
tot en met zondag om je te verwennen met een
warme mix van:
•

•

muzikale optredens van o.a. lokaal talent,
zuiderse bands en gegarandeerde ambiancemakers
stand-up comedy, beeldende kunsten en
allerhande randanimatie die zorgen voor de
juiste sfeer.

•

zomerse cocktails, frisse sangria en lekkere
verfrissingen tegen democratische prijzen.

•

een zomers decor met zalige hangmatten,
uitnodigende schommels, kleurrijke
lampionnetjes, etc.

Deze unieke cocktail van sfeer en muziek in
een groene omgeving zorgen voor een instantvakantiegevoel in je eigen dorp!
Gedetailleerde info kan je terugvinden op de
website: www.beausoleil.be
Wil je op de hoogte blijven van extra acties, lastminute wijzigingen of andere nieuwigheden dan
raden we je aan om lid te worden van onze
Facebook-groep of een mailtje te sturen naar:
info@beausoleil.be
Tot op één van onze zomerse Beau Soleil avonden!
Saluté!

Josefien De Waele
Josefien De Waele (°1997), dochter van slagerij Hans
en Inge in Wichelen, heeft in het weekend van 13
en 14 maart 2010 deelgenomen aan de Nationale
harpwedstrijd HARPEGIO voor jonge harpisten in het
Muziekinstrumenten Museum in Brussel.
Josefien heeft de tweede prijs gewonnen voor niveau III
(het bijna hoogste niveau).
Ze heeft er op haar pedaalharp het opgelegde werk
“Danse d’automne n° 3” van Bernard Andres en een stuk
naar keuze “Anglaise Rondoletto” van François Joseph
Naderman gespeeld. Een toch wel opmerkelijke prestatie
en duidelijk een jong talent.
Meer info: www.harpegio.com

