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herdenking wapenstilstand
Op 11 november herdacht men in Wichelen de wapenstilstand.
Oud-strijders, kinderen, vaderlandslievende verenigingen, fanfare,
gemeentebestuur en dorpsgenoten houden eraan om jaarlijks de
slachtoffers van beide oorlogen te herdenken. Na een bloemenhulde in Wichelen en Schellebelle werd de eucharistie gevierd in de
Sint-Denijskerk te Serskamp waar het hoogkoor voor deze gelegenheid toepasselijk werd gedecoreerd.
Tijdens de H. Mis werd hulde gebracht aan de plaatselijke militaire en burgerlijke slachtoffers. De kinderen van de basisschool deden nadien een
oproep voor vrede en verdraagzaamheid.
Burgemeester Taylor wees in zijn toespraak op de mogelijke raakvlakken
van de moeilijke jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
en de economische crisis van vandaag in bepaalde eurolanden. Hij besloot
met een boodschap van hoop. Tot slot van de herdenking was er een gesmaakt optreden van het jeugdtrommelkorps van de Wichelse brandweer.
Tijdens de feestmaaltijd van 11 november werd de 77-jarige Oscar Baeyens
gedecoreerd met de erkentelijkheidsmedaille van de N.S.B. voor zijn 20
jaar trouwe dienst als vaandeldrager van de oudstrijdersbond van Schellebelle. In zijn toespraak wees de voorzitter op het lange, plichtsgetrouwe
en respectvolle engagement van hun vaandeldrager. In zijn wederwoord
bedankte Oscar de aanwezigen uitdrukkelijk. Naast het bijhorend diploma
waren er nog bloemen voor zijn echtgenote Godelieve.

n i e t t e m i ss e n

Tentoonstelling in het Sociaal Huis
Momenteel en tot 18 januari 2013 zijn de werken van Riet Bracke uit Wichelen te bezichtigen in het Sociaal Huis te
Wichelen.
Riet Bracke volgde opleiding in de algemene mozaïekvormen maar specialiseerde zich naderhand in de romeinse
mozaïek. In deze laatste stijl debuteerde zij op een zeer klassieke manier maar evolueerde na enkele jaren naar een
eigen techniek die zij zowel voor figuratieve als voor abstracte werken aanwendt. Naast eigen producties tracht zij
ook bepaalde verzoeken in te willigen, zij het via bepaalde decoratieve uitvoeringen of personaliseren van objecten.
Riet Bracke woont in Wichelen maar verblijft zes maanden per jaar in Frankrijk, in het Provençaalse Mollans sur Ouvèze, waar zij deelneemt aan meerdere artisanale kunstmanifestaties en tentoonstellingen verzorgt op verzoek van
de Offices de Tourisme.

’t Is gebeurd!
’t Is gebeurd,
we kennen de slimste mensen ter Wichelen.
’t Is gebeurd, we kennen de slimste mensen ter Wichelen.
Gedurende 2 uur lang en aan de hand van 60 vragen hebben
wij een openbaar onderzoek gehouden onder de leiding
van een onschuldige hand, Kenneth Taylor. Dit onderzoek
naar de slimste mens ter Wichelen, was live te volgen op 9
november 2012, te Schoolstraat 4 9260 Serskamp.
Het resultaat is dat vanaf 9 november 2012 de genaamde
Pascale Mertens en Tom Van den Bogaert
niet langer als dusdanig moeten aangesproken worden.
Juister en eerbiediger is om vanaf nu te zeggen:
De Slimste Mensen Ter Wichelen.
Quod erat demonstrandum, met felicitaties van de jury!
Uit de 45 deelnemers kwamen Pascale en Tom als sterkste deelnemers uit de bus. Maar daarvoor moesten ze eerst
voorbij Aaram Roete en Conny Beelaert tijdens een spannende finale.
Aangezien zij als slimste mens ter Wichelen uit de preselectie gekomen zijn, mogen ze deelnemen aan de preselectie
van de tv-quiz De Slimste Gemeente, gepresenteerd door
Michiel Devlieger (De Mol, De Laatste Show) op de kersverse tv-zender VIER. Hij gaat op zoek naar de gemeente
met de beste quizploeg.
De winnende gemeente mag zich één jaar lang ‘De Slimste
gemeente van Vlaanderen’ noemen en mag daarbij gebruik

Overzicht van de top 10:
Naam
Tom Van den Bogaert
Aaram Roete
Pascale Mertens
Herman Van den Bogaert
Jochen Scheire
Kristof De Mol
Jelle Leunis
Conny Beelaert
Ann D’haeyers
Branko Janda

Punten
83
72
72
71
69
68
68
68
67
66

*Een volledig overzicht is te verkrijgen op de sportdienst.
Sportdienst@wichelen.be

maken van alle welkomstborden op de invalswegen of de
gemeentelijke website. Ze krijgt bovendien de mogelijkheid
om een door Woestijnvis gemaakte promospot uit te zenden in een reclameblok op VIER.
Nogmaals felicitaties voor Pascale en Tom!
En we wensen hen alvast het allerbeste toe!

50 jaar rondgang met De Beer
Op 29 en 30 september heeft de KWB Wichelen “50
jaar rondgang met de Beer” gevierd, samen met heel
wat sympathisanten. “De feestelijkheden zijn erg
succesvol verlopen zodat we kunnen terugblikken op
een geslaagd feest waar we terecht fier mogen over
zijn”, aldus de voorzitter Jan Matthys.
Het feestweekend ging van start op zaterdag 29 september
met een academische zitting en aansluitend een feestmaaltijd. De dag nadien werd de namiddag ingezet met de prijsuitreiking van de kleurenwedstrijd waarna een feestelijke
stoet samengesteld uit het trommelkorps van de Wichelse
brandweer, 50 kleine beertjes, onze Wichelse Beer, de beer
van Schellebelle en heel wat sympathisanten op weg ging
naar het Sociaal Huis op de Margote.
De ingrediënten van deze succesvolle namiddag bestonden
uit een Vlaamse kermis, gecombineerd met een unieke berenworp. De weergoden waren de Wichelse Beer goedgezind: het erg mooie weer vormde het decor voor een
aangename en ontspannende namiddag voor naar schatting
500 aanwezigen.
Dit evenement was maar mogelijk door de goede samenwerking met het gemeentebestuur, de technische dienst
en de brandweer van de gemeente Wichelen, de promotiestandjes van de verschillende verenigingen en een groot
aantal medewerkers.

Vanzelfsprekend gaat “onze” Beer niet op stal: op 22, 23 en
29 december2012 trekt hij voor de 50ste keer al zingend en
dansend door de Wichelse straten. We hopen u allen talrijk
te mogen begroeten tijdens deze 50ste tocht.
Zaterdag 22 DECEMBER 2012: Scheldehoek - Margote Oud-Dorp - Brielstraat-Weverstraat - Nederkouter – Dreefstraat - Scheldebrugstraat - Brugstraat - Ten Brugsken - Moleken- Gebuurweg - Keizershof - Kapellebaan - Statiestraat.
Zondag 23 DECEMBER 2012: Margote - Bohemen - Bohemenhoek - Bogaert - Boterhoek - Rimeir - Strijp – Bosveldstraat - Doornweg (tot aan voetbalplein) - Seugensveld .
Zaterdag 29 DECEMBER 2012: Kerkbaan – Doornweg (deel
2) - Hulst –Watermolenweg - Mosstraat –Kerrebroek - Bogaert - Heide - Vennestraat - Ledebaan - Elsbrug- Paepestraat - Steenakker - Strijp - Krabbegem.
Wij hopen dat u onze zingende en dansende beer hartelijk
en vrijgevig zult onthalen en zeggen alvast:
“ ‘T ES ‘T ULDER IËR “

AGENDA
DIVER S E
Vrijdag 7 december 2012
20u
zaal ’t Veer
Schellebelle
Koninklijke
Muziekmaatschappij
Eendracht Maakt Macht
Ceciliaconcert
o.l.v. Davy Bonnarens
Toegang: ¤ 5

wervelende komedie vol intriges en
verwarringen.
Kaarten : in voorverkoop: 7 euro –
aan de kassa: 8 euro
Via de website www.deglantier.be
Zondag 9 december 2012 11 u
PASTORIJ DORP SCHELLEBELLE
Dederdeoever vzw
CD-voorstelling : BLADGOUD

Zaterdag 8 december 2012
10u
dorp Schellebelle
Koninklijke
MuziekMaatschappij
Eendracht Maakt Macht
Ceciliaviering
Vrijdag 7 dec (18-21u),
zat 8 dec (10-12u en 13-16u)
en zon 9 dec (10-12u)
Oxfam Wereldwinkel Wichelen,
Margote, 73 (rechtover de kerk)
Geschenkbeurs
Kies dit jaar voor een faitrade-geschenkje om onder de kerstboom te
leggen, en ontdek
- ons lekker en exotisch voedingsassortiment
- onze
speciale
eindejaarsacties
(schuimwijn, (h)eerlijke wijnen, enz)
- onze handgemaakte voorwerpen
uit het zuiden
VAN HARTE WELKOM
Zaterdag 1 dec., vrijdag 7
dec., zaterdag 8 dec. - 20u ,
zondag 2 dec. - 15u
Wegens succes werd nog een
extra voorstelling ingepland op
woensdag 5 december om
20u
nieuwe cultuurzaal ‘t Ankerpunt
(vroegere fabriek Eurowathelet).
Toneelvereniging d’Eglantier
‘Familietrekjes’ van Ray Cooney in
een regie van Karel De Waele.
Het stuk speelt zich af in de dokterskamer van een ziekenhuis, drie dagen
voor Kerstmis. Er wordt volop gerepeteerd voor een toneelstuk dat zal
opgevoerd worden voor de patiënten in het ziekenhuis. Dokter David
Rosseel is die dag echter druk bezig
met de voorbereiding van zijn speech
voor een doktersconferentie. Wanneer een oude geliefde van dokter
David samen met haar achttienjarige
dochter op de proppen komt, gaan
de poppen aan het dansen. Deze
verschijning vormt het begin van een

Achiel Janssens en
Jan Van Den Abbeele
met voordracht en muziek uit hun
nieuwste CD : BLADGOUD
inleiding : Frans Jos Verdoodt
iedereen welkom
Vrijdag 21, zaterdag 22 &
zondag 23 december 2012
Pastorijtuin Serskamp
VZW Beau Soleil
Bar d’Hiver
Vzw Beau Soleil organiseert tijdens
het weekend van Bar d’Hiver, een
tijdelijke winterbar op “Beau Soleilse”
wijze in de pastorijtuin van Serskamp.
Je zal er kunnen genieten van glühwein, wintermojito, warme chocomelk, pensen, etc. Om jullie te verwarmen, zorgen we voor vuurkorven
en gasbranders, maar natuurlijk ook
voor Jägermeister en jenever. En als
dat nog niet genoeg is, brengen de
zwoele beats van onze resident dj’s je
wel op temperatuur. Kom de charme
van de pastorijtuin tijdens de winter
ontdekken!
Bar d’Hiver is open op vrijdag en zaterdag van 19u tot 2u en op zondag
van 15u tot 23u.
De toegang is gratis!
zaterdag 22, zondag 23 en
zaterdag 29 december 2012
KWB Wichelen
Rondgang Beer
Onthaal hartelijk en vrijgevig de zingende den dansende beer “ ‘T ES ‘T
ULDER IËR “

Zondag 23 en 30 december
2012
Heemkring Schellebelle
rondgang Beer.
De beer verjaagt boze geesten, stuur
hem dus niet zomaar voorbij.
Maandag 24 december 2012
17u
Kerk St. Jans-Onthoofding
Davidsfonds Schellebelle
Kerstevocatie
inkom gratis
Woensdag 26 december 2012
10u30
Kerk St. Jans Onthoofding Schellebelle
Davidsfonds Schellebelle samen met
de afdelingen Serskamp en Wichelen
Vlaanderen zingt Kerst : U zijt Wellekome.
Kom de Vlaamse Kerstklassiekers
meezingen.
Inkom gratis
Zondag 13 januari 2013
11u
in de tuin van de Pastorij
DORP SCHELLEBELLE
Dederdeoever
NIEUWJAARSCONCERT rond
warme vuurtjes en drankjes

Ensemble : “ Arte Cantare “ o.l.v. Lutgarde Lamote
Zangers : Lutgarde Lamote (sopraan),
Laurette Van den Bossche (sopraan),
Laurette De Clercq (mezzo-sopraan),
Marijke Van De Velde (mezzo-sopraan), Johan De Backer (tenor),
Roland Chalmet (bas-bariton), Marc
Vande Casteele (bas-bariton), Pianiste : Sabrina Romano, Presentatie :
Roland Chalmet
Filmmuziek, Musical, Evergreen, Chanson, Kleinkunst … : The Godfather, …
The Sound of Music, … Frank Sinatra,
… Joe dassin, … Johan Verminnen, …

Zondag 20 januari 2013
Parochiehuis ‘t Veer Feestzaal,
te Schellebelle
Davidsfonds Schellebelle
Toast Literair
zaterdag 26 januari 2013
20u
Sint-Gertrudiskerk te Wichelen
Concertband Da Capo
Nieuwjaarsconcert
het nieuwjaarsconcert wordt ook opgevoerd in het CC Stroming te Berlare op zondag 10 februari 2013 om
11u
Voorverkoop 10 euro
kassa 12 euro
Info en reservatie:
www.dacapo-wichelen.be
of 052 42 42 04
Zaterdag 30 maart 2013
Parochietweedehandsbeurs kinderartikelen op 30/03/2013 in ‘t Veer van
14u00 tot 17u00
info : Ingrid Van den Abeele, 0479
59 37 68

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 invoert in 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 (http://www.wichelen.be/
UiTagenda) Wie Invoert, haalt er
veel UIT!

