AGENDA
THEATER & WOORD
VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
en MAANDAG 11, 12, 13, 14,
18 & 19 maart - 20 u,
ZONDAG 20 maart - 16 u
Zaal ’t Veer Schellebelle
‘”De Manke”
De Constleerende
Reserveer snel 09 369 72 47
op weekdagen van 14 tot 20 u

VRIJDAG, ZATERDAG en
ZONDAG 13, 14, 15 MEI
Week van de Amateurkunsten
i.s.m. de toneelverenigingen
Meer info via flyers, affiches of
www.wichelen.be

VRIJDAG, ZATERDAG en
MAANDAG
18, 19, 21 en 25 maart 2011
(gala voorstellingen) – 20u
ZATERDAG en MAANDAG
26 en 28 maart 2011
(gewone voorstellingen) – 20u
Zaal Gildenhuis Wichelen
’t Is Iever die ons Leydt
“taxi taxi online”, een dolle
komedie van Ray Cooney
RESERVATIES op 0486 37 39 71,
elke weekdag tussen 18u en
21u of via www.tidol.be
info@tidol.be

ZATERDAG 2 april 2011
van 14u tot 17u
Parochiehuis ’t Veer,
Schellebelle
“Tweedehandsbeurs
kinderartikelen”
KAV Schellebelle
info bij Van den Abeele Ingrid,
0479 59 37 68

VRIJDAG, ZATERDAG 29, 30
april en 7 mei - 20 u en
ZONDAG 8 mei - 15 u
Parochiezaal ’t Veer
Schellebelle
“Het Oneindig verhaal”
De Jongstleerende
Reserveren vanaf begin april
09 369 72 47
VRIJDAG, ZATERDAG en
MAANDAG 6, 7 en 9 mei 2011
20u
’t Is Iever die ons Leydt
“3 JEANNEN”, een komische
musical van Serge Elia
Zaal Gildenhuis, Wichelen
RESERVATIES op 0486 37 39 71
elke weekdag tussen
18u en 21u of via www.tidol.be
info@tidol.be

Warme beenhesp à volonté in
verwarmde feesttent
Prijs: volwassenen €12,5 –
kinderen t.e.m. 10 jaar €6
Kaarten te verkrijgen bij de
plaatselijke medewerkers of
op volgend nummer: Daelman
Rudy - tel: 052 42 55 83

DIVERSE

DONDERDAG, VRIJDAG
en ZATERDAG
21, 22, 23 april 2011 – 20u
Kloosterkapel St. Vincentius
Margote 110, Wichelen
Wichelenfestival
Plaatsen aan € 15 zijn
te bekomen via www.
wichelenfestival.be of bij Trees
Veeckman : 04 88 88 28 33.

PAASMAANDAG 25 april 2011
Scheldehappening
10 jaar erkende bibliotheek
Zie info achterflap

Zaterdag 30 april
Oud Dorp Feesten 2011
Wichelen - Mei Kermis
- 3de Paardenmarkt & keuring:
10u - 13u
- Pannenkoekenslag:
15u - 18u
- Groot Eetfestijn: 18u - 21u

Zondag 1 mei
Oud Dorp Feesten 2011
Wichelen - Mei Kermis
- 7de rommel- en
brocantemarkt: 8u - 16u
Oud-Dorp, Pastorijdreef en
Paddenhoek
! Inkom en deelname gratis !
Info en inschrijvingen:
052 42 55 83
- Drankgelegenheid vanaf 10u
in verwarmde feesttent
- Pannenkoeken: 15u - 18u
- Groot Eetfestijn
Warme beenhesp à volonté
in onze verwarmde feesttent,
11u30 - 14u

CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

Nieuwjaarsconcert Da Capo
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CULTUURPLUS
Wichelen Festival 2011
De derde editie van het Wichelen Festival heeft opnieuw plaats in de historische kapel van het St. Vincentius klooster Margote 110 in 9260 Wichelen.
Er wordt een gevarieerd kamermuziek-programma aangeboden. Bekende
composities van o.m. Ravel, Debussy, Beethoven, Rossini, Bizet enzovoort
omkaderen minder bekende componisten zoals Huybrechts, Halversen,
Dubugnon, Devienne en Craens.
Donderdag 21 april 2011 horen we een uitzonderlijk gezelschap. Schitterende muzikanten zoals Véronique Bogaerts op viool, France Springuel
op cello, Diederik Suys op altviool en Bruno Suys op contrabas brengen
virtuoze duo’s, trio’s en kwartetten.
Op vrijdag 22 april 2011 komt pianist Jean-Claude Vanden Eynden met een Frans-impressionistisch programma. Hij deelt dit concert met de jonge, beloftevolle pianist Yannick Van De Velde. Zonder twijfel zullen zij de verfijnde impressionistische klanken als geen ander weten te vertolken.
Het slotconcert op zaterdag 23 april 2011 staat nogmaals in het kader van de impressionisten. Anneleen
Lenaerts, recentelijk benoemd tot harp-solo bij de “Wiener Philharmoniker”, Aldo Baerten, solist bij “De
Filharmonie” en Diederik Suys solist bij de “Opéra de Paris” brengen er muziek voor fluit, altviool en harp.
Plaatsen aan €15 zijn te bekomen via onze website www.wichelenfestival.be of bij Trees Veeckman: 0488 88 28 33.
Onze derde editie van het Wichelen Festival kan er komen dank zij de steun van onze sponsors: DEXIA Bank,
Piano’s MAENE, UT3-Records, Provinciebestuur van Oost Vlaanderen en het Gemeentebestuur van Wichelen.

NIET TE MISSEN

“wie is wie”?
Kunstenaars in Wichelen
Na onze oproep in vorig infoblad schreven zich
tot nu toe al 40 kunstenaars in met uiteenlopende kunstvormen: muziek, beeldhouwen, schilderen, keramiek, bloemsierkunst, fotografie,….
Heb jij ook nog zin om op dit aanbod in te gaan?
Bezorg dan uw gegevens (naam, voornaam,
adres, telefoon, e-mailadres, kunstvorm ...)
zo snel mogelijk aan de cultuurdienst, tel.
052 43 24 09, cultuurdienst@wichelen.be of
kom naar het infomoment dat plaats vindt op
15 maart 2011 om 19u30 in het Sociaal Huis te
Wichelen.

We zijn het er allemaal over eens: er
heerst continu creativiteit en enthousiasme onder amateurkunstenaars.
Zoals in 2009 worden dit jaar opnieuw
de amateurtoneelgezelschappen van de gemeente in de kijker gezet.
In het weekend van 13-14 en 15 mei 2011 zullen
er 4 toonmomenten en verschillende workshops
georganiseerd worden zoals audio – visuele technieken uit de film 1919, decor – verftechnieken
( met decorstuk uit 1919, grime, kostumering en
ontwerp van kostuums, improvisatietheater, acteerkunsten, musical ( voor kinderen tot 14 jaar )
Hou de website www.wichelen.be alsook de flyers en affiches in het oog die vanaf eind maart ter
beschikking zullen zijn.

Gildebreuk, -vlag en -register van Schuttersgilde
Serskamp geschonken aan gemeentebestuur.
Op 22 januari 2011 hebben de zussen Annie en Nicole Leeman, dochters van de laatste voorzitter van de
Sebastiaansgilde van Serskamp, Alfons Leeman, tijdens een academische zitting in de raadzaal van het
Sociaal Huis de relicten van de gilde aan het gemeentebstuur overhandigd. Bij die gelegenheid hebben
Anne-Laure Van Bruaene, professor geschiedenis Universiteit Gent, Jozef Dauwe, gedeputeerde voor
Cultuur en Toerisme en Hugo De Sutter, erevoorzitter van het Davidsfonds Serskamp, een toespraak
verzorgd.

18 maart 1712 was een bijzondere dag voor het
landelijke Serskamp. Op die dag kreeg Serskamp
namelijk een eigen schuttersgilde met maar liefst
drie patroonheiligen: het H. Kruis, de H. Antonius
en de H. Sebastiaan.
Binnen de lokale gemeenschap van Serskamp nam
de Sint-Sebastiaansgilde een heel bijzondere plaats
in. De gilde was aanwezig op verschillende feesten
in het dorp maar de jaarlijkse koningsschieting
vormde wel het hoogtepunt.
Het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde was achtereenvolgens gevestigd bij de familie De Bruycker op
de Anker en daarna bij J. Van Geluwe in de Dorpstraat.
Een laatste hoogtepunt beleefde de Sint-Sebastiaansgilde in 1962. In dat jaar werd het 250-jarig
bestaan gevierd. De vereniging verwierf het predikaat “Koninklijk” en aan de groots opgezette jubileumschieting namen niet minder dan 237 schutters deel.
Helaas is de rol van de vereniging uitgespeeld, de
laatste pijl is verschoten. Nu, net geen driehonderd

jaar na de oprichting van de vereniging, herinneren
ons nog alleen de vlag, het register en de prachtige breuk aan de eens zo prominente vereniging.
Andere archieven of gildevoorwerpen zijn verdwenen.
Voor het lokale geheugen is het echter zeer belangrijk dat die weinige overblijvende stukken van
de Sint-Sebastiaansgilde van Serskamp bewaard
blijven. Wij danken daarom de gezusters Leeman
voor hun luciditeit en voor hun initiatief om die
voorwerpen over te dragen aan de zorgen van het
gemeentebestuur van Wichelen. Door dit samenspel blijft het geheugen van en aan de Sint-Sebastiaansgilde van Serskamp en zijn stichtende bezieler
Frans-Willem De Vos hier ter plekke bewaard.
De gildevlag zal permanent tentoongesteld worden op de eerste verdieping van het Sociaal Huis.
De gildebreuk en het gildeboek zullen bij speciale
gelegenheden tentoongesteld worden en voor de
eerste keer ter gelegenheid van Open Monumentendag in september 2011.

