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CULTUURPLUS
Herdenking Wapenstilstand op 11/11/2011
Het accent van de herdenking van Wapenstilstand
voor Groot-Wichelen lag dit jaar in Schellebelle. Na
de bloemenhulde in de deelgemeenten Wichelen
en Serskamp werd er verzameld in de Hoogstraat.
Begeleid door het trommelkorps van de brandweer vertrok men stoetsgewijs naar het Dorp.
Aan de Sint-Jan Onthoofdingskerk werd een erehaag gevormd door de brandweer van Wichelen.
Sympathisanten van de lokale oudstrijdersbond
deelden er poppies uit. Om 11.00 uur ging E.H.
Peter Bracke voor in de eucharistieviering waarin
hij eer bracht aan zij die tijdens de oorlog hun
kostbaarste bezit gaven voor onze vrijheid. In zijn
homilie riep hij op voor vrede en verdraagzaamheid. Aan de graven van de in WOII gesneuvelden
Orel Van den Abeele en Albert Temmerman sprak
burgemeester Kenneth Taylor een boodschap uit
voor tolerantie, verbondenheid en hoop.
Leerlingen van de gemeenteschool brachten op een ludieke manier hun visie op de wereld met een duidelijke boodschap
aan de volwassenen. Tot slot van de plechtigheden werden aan het oorlogsmonument bloemenkransen neergelegd door
burgemeester Taylor, door de heer Jean Anne vanwege de Kon. Nat. Strijdersbond en namens Defensie door Wim De Geyter,
Luitenant-kolonel van het Vliegwezen.

150 Figuranten gezocht !
Open monumentendag - 9 september 2012
Openluchtspektakel: De terechtstelling van Pieter THOEN

150 figuranten gezocht
Voor inlichtingen en inschrijvingen:
SERSKAMP
Bea Baetens 		
SCHELLEBELLE
Claudine Van Gyseghem
SCHELLEBELLE
Beny De Mol 		
SCHELLEBELLE
Nancy van den Abeele
WICHELEN
Ingrid Van Doorselaer

bea.baetens@telenet.be
claudine.van.gyseghem@hotmail.com
benyannemie@skynet.be
nancy.vandenabeele@hotmail.com
vdingrid@telenet.be

Een organisatie van de gemeente
Wichelen i.s.m. alle toneelverenigingen uit Schellebelle, Serskamp
en Wichelen.

NIET TE MISSEN

Tentoonstelling in het Sociaal Huis
Momenteel en tot 15 februari 2012 zijn de werken van
Jeannine De Coninck uit Schellebelle te bezichtigen in
het Sociaal Huis te Wichelen.
Jeannine De Coninck volgt al 20 jaar opleiding aan
de gemeentelijke tekenacademie van Wetteren in
de richting schilderkunst. Ze werkt met verschillende
materialen zoals houtskool, olieverf, pastel, acryl en
bister.
Jeannine combineert verschillende vormen en kleuren maar verandert vaak van stijl.
Thema’s die regelmatig in haar werk terugkomen zijn
het lot, vrijheid en beweging van dieren.

Cultuurraad viert 30 jaar
en stelt ‘Wie is Wie?’ Wichelse kunstenaars voor
Op 28 oktober 2011 heeft de Gemeentelijke Culturele
Raad van Wichelen haar 30-jarig bestaan gevierd in
het Sociaal Huis in Wichelen. Het werd een feestelijke
viering waarop een 120-tal genodigden mee het glas
hieven. Voorzitter Gert Van Tittelboom gaf er een
terugblik op 30 jaar cultuurraad en overhandigde er
het eerste exemplaar van het boek ‘Wie is Wie?’ van
Wichelse kunstenaars aan schepen van Cultuur Yvan De
Coninck. De gids biedt een overzicht van het creatieve
talent van onze gemeente. Een aantal kunstenaars uit
de gids luisterden het feest op.
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De cultuurraad Wichelen werd opgericht in 1981. Het was
een klein groepje dat advies gaf aan de gemeente over het
cultuurbeleid. Dertig jaar later is de cultuurraad geëvolueerd
naar een dynamisch team dat mee het cultuurbeleid van de
gemeente vormgeeft. “Rode draad doorheen de werking is
cultuur dichter bij de inwoners van de gemeente te brengen
en een breder publiek te bereiken,” aldus voorzitter Gert
Van Tittelboom. De cultuurraad ondersteunt immers de culturele organisaties via subsidies en brengt jaarlijks grote namen naar Wichelen met het concert in samenwerking met
het Festival van Vlaanderen, zoals de broers Kolacny, Roel
Dieltiens, Josse De Pauw, Zefiro Torna, Nicolas Achten en in
oktober ll. Benjamin Dieltjens en Jan Vermeulen.
Al van bij het binnenkomen was duidelijk dat de beleving
van cultuur centraal stond tijdens het feest. Gunther Baeyens, alias CAZN, maakte er een Scheldezicht in graffiti dat
hij afwerkte tegen de receptie. Het werk zal het bureau van
de burgemeester opfleuren. In het sociaal huis toonden ook
Tijl Van Wesepoel (graffiti), Julus D’haene (boeken), Sven

Bellanger (schilderijen), Simonne Troch (keramiek), Myriam
Heyvaert (poëzie) en Amedé Vera (schilderijen en beeldhouwwerk) wat ze in hun mars hebben. Na de speeches
van de voorzitter en de schepen zorgden enkele gedichten
van Myriam Heyvaert en een projectie van Scaldis voor de
aanhef van het cultureel programma. Het feest werd verder
op sfeer gebracht door de muzikanten Rudy Scholiers, Julus
D’haene en De Wichelse Straatzangers. Mandje de Vos gaf
er, zoals steeds, het beste van zichzelf en werd door burgemeester Kenneth Taylor op gepaste wijze gelauwerd voor
zijn jarenlange inzet en verdiensten met een pentekening
van de gemeente. The Antonio Crooner Quartet zorgde
voor een naadloze overgang naar de receptie.
De aanwezige kunstenaars gaven een voorproefje van wat
er in het boek ‘Wie is Wie?’ van Wichelse kunstenaars terug
te vinden is. De gids biedt een overzicht van 45 creatieve
geesten in verschillende kunstvormen, gaande van graffiti en
muziek over beeldhouw- en schilderkunst tot het ontwerpen van juwelen. Het is slechts een greep uit het aanbod van
(voormalige) inwoners van de gemeente. De informatie zal
later ook beschikbaar zijn op de website www.wichelen.be.
Op die manier hoopt de gemeente haar creatieve zonen en
dochters op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier te
promoten. Het boek heeft een beperkte oplage en wordt
gratis ter beschikking gesteld van verenigingen en organisaties die de kunstenaars willen boeken.
Zin in cultuur? Ga langs bij de Cultuurdienst of mail naar
cultuurdienst@wichelen.be voor een gratis exemplaar
van de ‘Wie is Wie?’.

AGENDA
DIVERSE
VRIJDAG 9 DECEMBER
TUSSEN 18 EN 21 U
zaterdag 10 december tussen 10 en 12 en
tussen 14 en 17 u
zondag 11 december tussen 10 en 12 u.
Margote, Wichelen
Oxfam Wereldwinkel Wichelen
Kerstmarkt
Waarom geven we niet een eerlijkehandel-product als geschenk.
Iedereen van harte welkom.

ZATERDAG 17 DECEMBER 2011
19.30 u
Sint-Martinuskerk Dorp Massemen
Muzikaal festijn
Katrien De Bruyckerfonds Serskamp
Een sprankelense “Boccherini”, een heerlijk Italiaans “Vivaldi” voorgerecht, een sublieme hoofdschotel overgoten met een
“Barber”sausje, verrassende tussendoortjes
en als kers op de taart stemmige kerstwijsjes…
Ter afronding van het concert, warme wijn
en lekkere huisbereide zoetigheden in het
mooie recent gerestaureerde Prinsenhof.
Inkom: voorverkoop 8 euro, kassa: 10 euro
(kinderen tot 12j gratis)
Kaarten bij muzikanten Arabeska of
tel: 09 369 72 55 of
arabeska@telenet.be

ZATERDAG 17 DECEMBER 2011
19.45 u
zaal Oud Gemeentehuis, Watermolenstraat 11 te 9340 Wanzele
Foto en AV club Scaldis Schellebelle in samenwerking met de Verenigde Wanzeelse
Amateurkineasten
Digitale audiovisuele projectie op
groot scherm in FullHD beeldkwaliteit.
Meer info op www.scaldisschellebelle.
be of www.vwk.be.

THEATER & WOORD
ZATERDAG 17 EN
ZONDAG 18 DECEMBER
Schellebelle
Heemkring Schellebelle
Rondgang “Den beer gaat uit”
Het lokaal van de Heemkring Schellebelle,
Dorp 19/2, is open iedere 2de en 4de zondag van de maand van 9u30 tot 11h30.
Andere dagen op aanvraag:
0486 45 32 52, 0476 63 49 20
danny.baeke@pandora.be
of b.n.e.c@skynet.be

VRIJDAG 16 EN 23, ZATERDAG 17,
MAANDAG 19 MAART 2012
(GALAVOORSTELLINGEN)
ZATERDAG 24 EN
MAANDAG 26 MAART 2012
(GEWONE VOORSTELLING)
Telkens om 20 uur
Gildenhuis - Margote 86 - Wichelen.
’t Is Iever Die Ons Leydt
“Uniroyal”, een komedie van Jo Van
Damme in regie van André Missiaen.
Prijzen: € 11 (galavoorstelling), € 7
(gewone voorstelling) of € 5 (gewone
voorstelling voor -12 jaar).
Info en reservaties: www.tidol.be of op
0486/37.39.71, elke weekdag tussen 18
en 21 uur.

