CULTUURPLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

Wichelen Festival 2012
van 26 april tot en met 29 april
Voor de vierde maal op rij zal in april 2012 het
Wichelen Festival doorgaan in de kloosterkapel
van het Sint-Vincentiusklooster te Wichelen. Zoals steeds doen wij beroep op een handvol klasse
muzikanten uit Vlaanderen. Voor de eerste keer
zullen we op zondagochtend een concert wijden
aan jonge opkomende muzikanten.
Dit “open podium” is gratis voor het publiek.
De toegangsprijs bedraagt € 15 per concert of € 40
voor een abonnement van 3 concerten. Reserveren
kan bij Trees Veeckman 04 88 88 28 33 of per mail
naar info@wichelenfestival.be met de vermelding
van uw naam, het aantal plaatsen én het gewenste
concert. Wij wensen u alvast van harte welkom en
boek nu al de data.

Donderdag 26 april 2012 om 20 uur
Kamermuziek: klarinet, altviool en piano trio
Geert Baeckelandt, klarinet - Diederik Suys, altviool en
Filip Martens, piano
Vrijdag 27 april 2012 om 20 uur
Kamermuziek: fluit, gitaar en altviool trio
Marc Grauwels, fluit, Yves Storms, gitaar en Diederik
Suys, altviool
Zaterdag 28 april 2012 om 20 uur
Kamermuziek: “De Zeven Laatste Woorden van Jesus
Christus”
Shirly Laub en Jeroen Suys, viool, Diederik Suys, altviool
Sébastien Walnier, cello en Lucas Tavernier recitant
Zondag 29 april 2012 om 11 uur
Aperitief concert “Open podium”:
Josefien De Waele, harp - Frauke Suys, cello - Samuel
Van De Velde, piano - Jeroen Suys, viool
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CULTUURPLUS
WAK te Wichelen
Wichelen zet haar amateurkunstenaars in de spotlights binnen het thema ‘Homemade’.
Plaatselijke kunstenaars krijgen de kans om met hun huisgemaakte producten en creaties, in al hun facetten, naar buiten te
komen. Wil je graag zien wat Wichelaars thuis, in de tuin, het atelier of in hun repetitieruimte maken?
Noteer dan zeker dinsdag 1 mei 2012 van 14u tot 18u in jullie agenda want als kunstliefhebber krijgt u de kans de creatieve werkomgeving van enkele van onze Wichelse kunstenaars te ontdekken. Enkele kunstenaars zullen u met open armen
ontvangen om hun creatieve omgeving voor te stellen, anderen bundelen hun krachten in de raadzaal van het Sociaal Huis
te Wichelen. Programma: zie ook www.wichelen.be
Marrigje de Jong, Gebuurweg 20, Wichelen
- demonstratie juwelen maken in zilverklei en halfedelstenen op 1 mei van 14u tot 18u
- workshop zilverklei op maandag 30 april van 19u tot 23u.
- workshop halfedelstenen op woensdag 2 mei van 19u tot 23u
De workshops gaan door indien er minimum 4 inschrijvingen zijn.
Inschrijven via 0477 42 72 29 of marrigje@live.be, www.zilver-steen.be
Penseel.be, Verhoogstraat 54, Schellebelle op 1mei van 14 uur tot 18
- groepstentoonstelling en workshops
Magda Annaert en Iwona Medynska: tentoonstelling aquarellen
Danielle Houtman en Nadine Vereecken: schilderijen in acryl.
Karlien Vereecken toont je werken in verschillende technieken van schilderijen in aquarel, acryl
en olieverf tot juwelen en monumentale werken in glas.
- workshop voor kinderen van 6 tot 12 jaar op woensdag 2 mei van 13u30 tot 17u:
maken van een aquarium in 3D op doek.
- workshop voor volwassenen op vrijdag 4 mei van 9u tot 12u30
Schilderij in techniek naar keuze (acryl of aquarel)
- workshop voor volwassenen op zaterdag 5 mei van 13u30 tot 17u
Glaskunst : maken van een bloem in tiffany-techniek
Inschrijving en info: vóór 1 mei via 09 369 57 90, karlien.vereecken@penseel.be
Opendeur bij Lut Depoortere, Dreefstraat 25 te 9260 Wichelen - Keramiek
Lut zal in haar tuin recente werkjes tentoon stellen en demonstratie geven hoe bepaalde vormen
tot stand komen ... Kinderen die meekomen krijgen de kans om hun eigen “duimpotje” te maken
dat na het bakken aan hen thuis zal bezorgd worden.
De mensen zijn bij haar thuis welkom vanaf 10u ‘s morgens ... doorlopend tot 18u....
Sociaal Huis:
- demonstratie Flamengodansen door Nadine Van Speybrouck
Nadine geeft een korte voorstelling van een 15 tal minuten om 14u, 15u, 16u.
- Rudy Scholiers, beter bekend als Rudy’s Melody. Hij zet zijn synthesiser tussen 16u30 en 18u neer in het Sociaal Huis om er het beste
van zichzelf te geven. Schuilt er een zanger in jou? Of vind je het gewoon leuk om mee te zingen met de beste klassiekers?
Kom dan zeker langs. Net als bij een karaoke kan je je favoriete nummers aanvragen.
- Scaldis geeft een projectie om 14u15 en 15u15.
- Verder zullen Lisette De Wilde, Lut Heynderickx en Jeannine De Coninck enkele van hun werken tentoonstellen in het Sociaal Huis.
Lut geeft daarbij graag wat uitleg over kleurenpracht en licht.

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)

Opening gemeentelijk praat- en cultuurcafé te Schellebelle
Gemeentebestuur en vzw dederdeoever nodigen de inwoners van Wichelen uit op
de opening van het praat- en cultuurcafé ‘Den Oever’. ‘Den Oever’ is gevestigd in de
oude Pastorij te Schellebelle en opent op zondag 11 maart om 11 uur. Dederdeoever
ontstond ruim vijf jaar geleden uit een amalgaam van doeners, denkers en dromers die
middels het organiseren van culturele evenementen het sociale en maatschappelijke
weefsel op onze gemeente willen versterken.
In dat verband tekent de vzw reeds voor het vijfde jaar voor het project Landschapsdichter – zie elders – en de vertoning van een Vlaamse kwaliteitsfilm in openlucht. Ook
de creatie van streekproducten als de Dauwdruppel-jenever en het Schellebellebier
ging niet onopgemerkt voorbij. Met ‘Den Oever’ wil deze vereniging zich verder profileren als een drijvende culturele kracht die met laagdrempelige en gratis toegankelijke
evenementen verder wil bouwen aan haar doelstellingen. Tegelijk is het de bedoeling
een vinger te houden aan de pols van het culturele leven door in het café geregeld
een podium te bieden aan het talent dat zich, in diverse disciplines, op onze gemeente
en elders ontwikkelt. ‘Den Oever’ is iedere tweede zondag van de maand toegankelijk
vanaf om 11 uur. De plechtige inhuldiging van het café wordt opgeluisterd door het WICHELS COCKTAIL TRIO.
Wens je op de hoogte te blijven van het programma hou dan zeker de website www.dederdoever.be in het oog. Indien u
als artiest wil optreden of tentoonstellen op zondagvoormiddag neem dan contact op met dederdeoever@gmail.com of via
de website www.dederdeoever.be

Marc Tritsmans in lustrumeditie landschapdichter
Voor de vijfde editie van Landschapsdichter haalt dederdeoever vzw Marc
Tritsmans en zijn poëzie naar Schellebelle.
Marc Tritsmans (1959) won met zijn negende bundel ‘Studie van de schaduw’
de vijfde Herman de Coninckprijs 2011 voor de beste dichtbundel. Met zijn gedicht ‘Uitgesproken’ uit diezelfde bundel kaapte hij bovendien de Publieksprijs
voor het beste gedicht weg. Recent won de veelbekroonde Tritsmans ook al
de Melopee-poëzieprijs van de gemeente Laarne voor het beste gedicht verschenen in de Vlaamse literaire tijdschriften, jaargang 2009.
Kunstfotograaf Jef Van Eynde zorgt voor het beeldend component van deze
editie. Hij laat zich inspireren door- en gaat aan de slag met een twintigtal
geselecteerde gedichten, waaronder enkele die speciaal voor deze lustrumeditie werden geschreven. Jef Van Eynde heeft reeds verschillende keren tentoongesteld, o.a. in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende, in Passa Porta in
Brussel,... Hij publiceerde reeds verschillende fotoboeken waaronder recent
het boek ‘Ostende’ dat de beste kritieken kreeg in Knack en De Standaard. Jef
Van Eynde wordt vooral gewaardeerd voor zijn subtiel werk met licht en transparantie in de zwart wit portretfotografie en abstracte beeldcreaties in kleur.
De opening vindt plaats op 13 mei in de oude Pastorij te Schellebelle.
Meer info via www.dederdeoever.be

Vier Gulden Spots voor De Constleerende en De Jongstleerende
Toneelverenigingen ‘De Constleerende’ en de ‘Jongstleerende’ uit Schellebelle werden in totaal tien keer genomineerd en
mochten samen liefst vier ‘gulden spots’ in ontvangst nemen tijdens de nieuwjaarsreceptie van OPENDOEK, de koepel boven
de amateurtoneelgezelschappen. De productie ‘Het Oneindige Verhaal’ van de ‘Jongstleerende’ was goed voor zes nominaties en de jury was vol lof voor zowel de acteerprestaties, de regie, de kostumering als gebruik van moderne technieken
van projectie, live zang en instrumenten. De Gulden Spots gingen naar Jolien Janssens voor de beste vrouwelijke bijrol en
Arne Vereecken voor de beste mannelijke bijrol. De zelf gecomponeerde en live uitgevoerde muziek door Ben, Wouter en
Pieter leverden een derde spot op. De Constleerende werd vier keer genomineerd met de onvergetelijke productie ‘Een
vloog over het koekoeksnest’. André Bontinck kreeg voor zijn rol als indiaan “Chief Bromden” eveneens een gulden spot
uitgereikt. Proficiat en nog veel acteerplezier bij de volgende producties!

AGENDA
DIVERSE
Vrijdag 9, zaterdag 10,
zondag 11 en maandag 12
maart - 20 uur (Gala)
Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart
om 20 uur en op zondag
18 maart - 16 uur
( zaalvoorstellingen)
Parochiezaal ’t Veer te Schellebelle.
De Constleerende
“A Shayna Maidel“, in regie van Dirk
Meul, is een beklijvend en sterk ontroerend verhaal dat zich afspeelt na de 2de
wereldoorlog met de holocaust als achtergrond. inkom 8 euro, 15 euro (gala)
Reservatie op tel. 09-369 7247, verdere
info op www.deconstleerende.be
Vrijdag 16 en 23, zaterdag 17
en maandag 19 maart 2012 om
20 uur (galavoorstellingen)
Zaterdag 24 en maandag
26 maart 2012 om 20 uur
(gewone voorstellingen)
Gildenhuis Wichelen
’t Is iever die ons leydt
UNIROYAL is een komedie van Jo Van
Damme en de regie is in handen van
André Missiaen.
Reservaties: elke weekdag op
0486 393771 tussen 18 en 21 uur
of via www.tidol.be
Donderdag 22 maart om 20 uur
DF Schellebelle
Parochiehuis ‘t Veer, Schellebelle
De Nacht van de Geschiedenis:
“Trappist genieten in woord en smaak”
met en door Jef Van den Steen
Inkom: 10 Euro
PAASMAANDAG 9 april
Scheldehappening
Zie laatste pagina van het infloblad.

Maandag 16 april
Gemeentelijke Seniorenraad
Volksspelen
Meer info bij Ann Boterberg, secretaris
van de seniorenadviesraad, 052 43 24 58
of ann.boterberg@ocmw-wichelen.be.
Vrijdag 20, zaterdag 21,
vrijdag 27 en zaterdag 28 april
Vrijdag om 20 uur,
zaterdag om 19.30 uur.
Parochiehuis ’t Veer, Schellebelle
De Jongstleerende presenteert:
Stormbreker
Een bewerking van het boek:
Stormbreaker van Anthony Horowitz.
In een regie van Wouter Bontinck
en Ben De Meester.
Inkom: 7 euro
van 26 april tot en met 29 april
Wichelen Festival 2012
kloosterkapel van het Sint-Vincentiusklooster te Wichelen. Zie p. 1
Dinsdag 1 mei – 14 tot 18 uur
WAK met demonstraties en workshops
op verschillende locaties (zie p 2)
VRIJDAG 4 MEI VANAF 21 uur
OUD DORPFEESTEN
Rockband The P.O.S.T to do Gratis
ZATERDAG 5 MEI
van 10 uur tot 13 uur
4de Paardenmarkt & keuring
VAN 15 uur tot 18 uur
Pannenkoekenslag
van 18 uur tot 21 uur
Groot Eetfestijn
€6; €12,5. Kaarten via 052 42 55 83
ZONDAG 6 MEI
van 8 uur tot 18 uur
Oud-Dorp, Pastorijdreef en Paddenhoek
7de rommel- en brocantemarkt
Inkom en deelname gratis !
Info en inschrijvingen: 052 42 55 83

Wichelen - Dorp van de beer
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2012
FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID VAN
50 JAAR RONDGANG MET DE BEER

VAN 15 uur tot 18 uur
Pannenkoekenslag
van 18 uur tot 21 uur
Groot Eetfestijn
€6; €12,5. Kaarten via 052 42 55 83
Zaterdag 12 mei 2012 - 14u30
(deuren vanaf 13u30)
Polyvalente zaal Serskamp, Schoolstraat
Seniorenraad Wichelen
Ontspanningsnamiddag met een
optreden van Johan Schatteman.
Toegangskaarten kosten € 2,5 en zijn te
verkrijgen bij de bestuursleden van de
seniorenadviesraad, aan de balie van het
Sociaal Huis en bij Ann Boterberg (sociaal
huis, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen).
De Wichelse brandweer voert op dat
moment een preventieve actie rond rookmelders en CO-melders.
Dinsdag 2 oktober
Seniorenraad Wichelen
BLOSO senior games Blankenberge
Maandag 19 november
Seniorenraad Wichelen
gespreksnamiddag waarin een actueel
thema wordt aangesneden
Vrijdag 1 juni 2012 - 20u
DF Schellebelle
Parochiehuis ‘t Veer te Schellebelle
“Mijnheer Doktoor”
Dr. Van der Mijnsbrugge blikt terug op het
wel en wee van zijn 40 jarige loopbaan in
de “kliniek” te Wetteren

“wijziging van onze openingsuren” van
het lokaal van Heemkring Schellebelle
Telkens de eerste zondag van de maand
Van 9u30 tot 13u00

PROGRAMMA
14 uur: Prijsuitreiking kleurwedstrijd in het Gildenhuis
15 uur: Optocht naar het Sociaal Huis
				 m.m.v.: Trommelkorps brandweer, 50 kleine beertjes, Berengroep Wichelen,
				 Berengroep Schellebelle, Beer van Vlierzele, alle kinderen en volwassenen in
				 het Gildenhuis
BERENWORP voor alle aanwezige kinderen per leeftijd MET PRACHTIGE PRIJZEN;
Vlaamse kermis met kraampjes, kermismolen, springkasteel

AANDACHT
Voor de optocht zijn we nog op zoek naar een aantal kleine beertjes, kinderen tussen
7 en 12 jaar die er graag bij zijn kunnen naam en adres meedelen aan: Jan Matthys,
Doornweg, 65 Wichelen, GSM: 0477 98 78 00, e-mail: jmatthys@skynet.be
Met steun en medewerking van het gemeentebestuur

