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CULTUURPLUS
Vlaanderen Feest
Ook dit jaar vieren we op onze gemeente de dag van de Vlaamse Gemeenschap. Deze keer op het dorpsplein van
Schellebelle. Om 18u30 start het officiële gedeelte van de 11-juliviering. Aansluitend is er straattheater met optredens van
‘Hiltoff’ met Radio Salmonella, ‘Strange Comedy’, en Cirque Farrago met “Le spectacle Galanga”. Afsluitend wordt een grandioos vuurwerk voorzien boven de Schelde . Vanaf 18u en gedurende de hele avond is er Vlaamse kermis met verschillende
standjes van medewerkende Schellebelse verenigingen met verkoop van drank en versnaperingen.
Kortom een feest om niet te missen!

Beau Soleil
geeft eindelijk
zijn affiche vrij!
We zijn er met meer nieuws! Om één en
ander aangenamer te maken voor iedereen, hebben we een paar veranderingen
doorgevoerd. Ten eerste: om geen concurrentie te betekenen voor d’Hulst in Wichelen en om logistieke redenen gaan de optredens dit jaar telkens door op
zaterdag en de fuiven op vrijdag. Ten tweede: ondanks het slechte weer van vorig jaar hebben we er dankzij de gemeente
Wichelen toch voor kunnen zorgen dat we de toegangsprijs van €2 kunnen garanderen en hebben we er zelfs nog een
extraatje aan kunnen toevoegen: een combipas voor amper €10. In ruil voor deze pas krijg je een polsbandje waarmee je
gedurende heel de maand juli gratis kan genieten van alle evenementen in de tuin: de party’s, de optredens en de comedy
show. Zo kan je €8 uitsparen! Nog een nieuwigheid is het Knabbelkot: hier kan je je grollende maag tot bedaren brengen
met een paar lekkere snacks, van droge worsten over kaasbordjes tot loempia’s.
En dan nu: de programmatie! Beau Soleil wordt feestelijk geopend op vrijdag 6/7 met onze Culture Club Hosting Night.
Maxim Lany en Ghent Bangers (Neon & Davidov) zullen voor het mooie weer zorgen. Naar jaarlijkse traditie geven we ook
de kans aan jongere beloftevolle dj’s als The Deeper House, Hope & Carl en Skitch ’n Hitch.
Zaterdag 7/7 zullen Dorian and The Grays en het Gentse Superlijm (dat je vast nog kent van de StuBru-hit Michael Jordan)
ons podium betreden. Op 14/7 verwachten we op onze ska-avond Madskat en The Skarminkels. Op donderdag 19/7 zijn er
de Comedy Vedett’n met MC Peter Gysen, Kris Van Spitael, Peter Vermersch, Dennis Vansant & Bart Vanthieghem. Zaterdag
21/7 is het dan weer de beurt aan Hush Hush en Kingdom By The Sea. Hush Hush verraste ons vorig jaar zo hard dat we het
niet konden nalaten om deze ex-leden van Nailpin terug uit te nodigen in onze tuin.
Beau Soleil 2012 wordt afgesloten zoals het geopend wordt: met een feest. Op vrijdag 28/7 vieren we het Fête Final waar dj’s
E-phonk en The Edukatorz samen met onze resident dj’s de eerste avond van ons slotweekend bezegelen. Zaterdag zijn we
ongelooflijk trots om Headphone te mogen verwelkomen: deze band kennen we o.a. van hits als Woods en Ghostwriter, en
onlangs zetten zij op Studio Brussel een magistrale cover neer van het Black Keys-nummer Gold on the Ceiling. Op zondag
29/7 valt met de beproefde mannen van Stampen & Dagen het doek over Beau Soleil.
Combipassen voor al dit moois kunnen op volgende plaatsen verkregen worden: Café Eendracht (Serskamp), Verven &
Decoratie De Coninck (Schellebelle), Kapsalon Gino (Wichelen), Jeugddienst Wichelen en CoupeDeVille (Wetteren). Alle
info kan je terugvinden door Beau Soleil-fan te worden op Facebook, ons te volgen op Twitter of op www.beausoleil.be.

G E ZOC H T

Jong bloed gezocht
Audiovisuele Club Scaldis Schellebelle zoekt jong bloed om zijn ervaring door te geven inzake digitale audiovisuele montage.
Wat hebben wij te bieden ?
We zijn geen wedstrijdclub maar een vriendenclub bij wie onderlinge solidariteit en wederzijdse hulp hoog in het vaandel
geschreven staan voor hen die bereid zijn inspanningen te leveren en actief mee te werken voor de realisatie van hun projecten. Op tweewekelijkse werkvergaderingen wordt de mogelijkheid gegeven om praktische en theoretische kennis op te
doen inzake audiovisuele montage. Voor neofieten zijn er speciale inloopcursussen.
Een uniek concept van peterschap zorgt dat gemotiveerde nieuwkomers begeleid worden bij hun eerste stappen in montage zodat ze reeds bij de eerstkomende galaprojectie mee ‘on screen’ komen.
Voor hen die nog watervrees hebben wordt de mogelijkheid geboden om mee te werken aan een varia van losse beelden
zodat ze ook direct meedraaien met hun fotografie en ‘on screen’ komen op de eerstvolgende projectie.
Contact : zie www.scaldisschellebelle.be of flobertguido@gmail.com (secretaris)

Beeldenstroom – Kunst en ecologie in de Kalkense Meersen
De Kalkense Meersen vormen het ideale decor voor een prachtige wandel- of fietstocht. Van 1 juli tot 30 september 2012
wordt dit natuurgebied omgetoverd tot een gratis openluchtkunstpark. Nationale en internationale kunstenaars gaan er aan
de slag met wat de natuur hen te bieden heeft en zorgen voor de ecologische kunstroute ‘Beeldenstroom). Onder impuls
van curator Verbeke Foundation gaan kunst en ecologie hand in hand. Tijdelijke en permanente natuurkunstwerken zorgen
voor een uniek geheel en laten u met een volledig nieuwe blik de Kalkense Meersen ontdekken.
Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Cultuuroverleg Scheldeland (Wetteren, Wichelen, Laarne en Berlare) sloeg
de handen in elkaar met Verbeke Foundation, Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt en Waterwegen en Zeekanalen (WenZ). Al deze organisaties zorgen met hun eigen expertise voor een project met zeer hoge uitstraling, dat ondersteunt wordt door de provinciale, de Vlaamse en de Europese overheid.
De grote doelstelling van deze editie van Beeldenstroom is om bezoekers op een andere manier te laten kijken naar de
Kalkense Meersen. Door de integratie van kunstwerken wordt getoond dat kunst kan verweven worden met de omgeving.
Bepaalde kunstwerken zijn bovendien permanent en zullen jaarlijks van uitzicht veranderen. De keuze van de kunstwerken
gebeurde rond het thema ‘ecologie en kunst’. Er werd gekozen voor werken die inpikken op thema’s van het platteland
(hengelen, bijenkwekerij) en/of die bestaan uit levende materialen (wilgentenen, knotbomen, gras, bamboe).
Het kunsttraject is 10 kilometer en is verspreid over de vier organiserende gemeenten Wichelen, Laarne, Berlare en Wetteren. Startpunt is Aard in Wichelen, maar vanuit het centrum van de 4 gemeenten is er een aanlooproute voorzien. Een
ding is zeker: na een bezoekje aan Beeldenstroom bekijkt u de Kalkense Meersen nooit meer met dezelfde ogen.
Het openluchtpark wordt officieel geopend op zaterdag 30 juni om 18 uur. We verzamelen op het Vaartplein te Kalken om
17.30 uur. Na de openingsreceptie kan je ook een rondrit maken met een treintje om een deel van de route te verkennen.
Meer info op www.beeldenstroom.be

Open Monumentendag 2012
Open Monumentendag, het grootste Vlaamse
culturele eendagsevenement, staat dit jaar in het
teken van Woord, beeld & muziek. En Wichelen
zou Wichelen niet zijn, als dit niet op een bijzondere manier werd ingevuld.
Een openluchtspektakel met 150 acteurs en figuranten, 3 opvoeringen, een waar gebeurd verhaal,
een unieke historische site, een 18de eeuwse
markt.
Dat is het spectaculaire resultaat van de vraag van
de gemeentelijke cultuurdienst aan de Wichelse toneel- en jeugdverenigingen. Regisseur en amateurhistoricus Karel De Jaeger zorgt voor het scenario.
Vanuit de vier toneelverenigingen en twee jeugdtoneelverenigingen werken jong en oud enthousiast
samen, elk naar eigen talent. Gaandeweg breidt
de groep zich nog uit, zodat we kunnen spreken
van een gemeentelijk sociaal-cultureel project. Het
verhaal is dat van brandstichter Pieter Thoen, die
jarenlang de buurt terroriseerde met zijn afpersingen en brandstichtingen. Hij werd gevat en veroordeeld in 1729.
Het proces wordt waarheidsgetrouw nagespeeld, de getuigen maken het publiek vertrouwd met de 18de eeuwse gezagsdragers en rechtsgang. De locatie is de laatste in Vlaanderen overgebleven ‘motte’, een goed bewaard grachtensysteem als
restant van een middeleeuwse burcht. Naast het beschermde monument dat de motte is ligt het voormalige galgenveld. De
ideale locatie dus…
En alsof dat alles nog niet genoeg is, wordt samen met alle Wichelse verenigingen een markt uit de 18de eeuw uit de grond
gestampt.
Nieuwsgierig geworden? www.pieterthoen.be
Noteer alvast zondag 9 september op de gezinskalender!

AGENDA
DIVERSE
Vrijdag, 1 juni 2012 - 20u00
Parochiehuis ’t Veer
Hoogstraat te 9260 Schellebelle
DF Schellebelle
‘Meneer doktoor’ Dokter chirurg Karel
Vander Mijnsbrugge vertelt over het wel en
wee van zijn 40 jarige loopbaan in de “kliniek” te Wetteren, met een tentoonstelling
van oud chirurgisch materiaal. Boeiende
voordracht van twee maal vijftig minuten
en pauze van 20 minuten
Inkom: 10,00 Euro
De opbrengst gaat integraal naar de
Ziekenzorgafdelingen van Schellebelle,
Serskamp en Wichelen

Zaterdag 16 juni 2012 - 14.00 uur
Pentanqueplein, dorp Schellebelle
Petanque:
PLOEGEN KAMPIOENSCHAP
SCHELLEBELLE
Inleg 6 euro
per ploeg van 3 deelnemers
Info bij: D. De Pauw, Oostakkerstraat 13
L. Sleeuwagen, Burg. D’Hollanderlaan 14
M. Coolsaet, Pijpoelstraat 6
D. Van Boven, Hoogstraat 70

Zaterdag 30 juni – 18u
Vaartplein Kalken
Cultuuroverleg Scheldeland
Opening BEELDENSTROOM
www.beeldenstroom.be

Vrijdag 6 juli 2012
tuin pastorij Serskamp
Feestelijke opening BEAU SOLEIL
Zie artikel p. 2

Zaterdag 7 juli 2012 - 19 uur
Wandelen: Wichelen, aan de andere
kant van het water
VZW Durme
Vertrek aan de kerk van Uitbergen.
Gratis.
Goede stapschoenen zijn een aanrader.
Contact: Patrick De Brauwer, 052 44 88 38
of 09 348 30 20 (tijdens kantooruren).

Woensdag 11 juli 2012
11 juliviering
Op het dorpsplein van Schellebelle
Meer info op www.wichelen.be

Vrijdag 24 en zaterdag
25 augustus 2012 - 20u00
Parochiehuis ’t Veer
DF Schellebelle
Poëzieavonden
Inkom 10 Euro

Zondag 9 september – OMD
Motte, Meerbos Wichelen
Werkgroep Open Monumentendag
Historische evocatie:
‘De terechtstelling van Pieter Thoen”
www.pieterthoen.be

Noteer reeds in uw agenda:
Het iniatief in onze gemeente, voorzien
in het kader van de Week van de Smaak
2012, zal plaats vinden op zondag 18
november 2012 in jeneverstokerij
Rubbens, Bohemen te Wichelen.
Meer info volgt in het volgende infoblad.

Lokaal heemkring Schellebelle
wijziging van de
openingsuren
Telkens de eerste zondag
van de maand
Van 9u30 tot 13u00

Wichelen - Dorp van de beer

Zaterdag 29 en zondag 30 september 2012

FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID VAN
50 JAAR RONDGANG MET DE BEER

Het organiserend comité beschikt over een lijst van de personen die ooit deelgenomen hebben aan de Rondgang van Den Beer te Wichelen maar wil niemand over
het hoofd zien. Daarom vragen we of alle berenlopers die vanaf het ontstaan ooit
zijn meegegaan, hun gegevens willen door geven aan : Jan Matthijs, Doornweg 65 te
9260 Wichelen – tel 0477/98.78.00.
We zijn ook nog op zoek naar een aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar om deel uit
te maken van de groep met 50 kleine beertjes.
Noteer alvast de data in jullie agenda!
Met steun en medewerking van het gemeentebestuur.

