AGENDA
ZONDAG 29 mei 2011
vanaf 15u
Pastorij, Dorp Schellebelle
Inhuldigingsdag van
Landschapdichter 2011
Johan De Boose
Programma:
15u – inhuldiging poëziewandeling:
Het wrakke land. Inleiding door
burgemeester Kenneth Taylor en
Marc Cloet Voordracht: Johan De
Boose. Muziek: Jan Van Den Abbeele.
Voorstelling van de vierde dichtbundel
met gedichten van Johan De Boose,
werk en installaties van Mark Cloet
(foto’s: Jef Van Eynde) Doorlopend
Alles in de wind met Caroline Baetens
langs de oevers van de Schelde.
Aansluitend om 18u in de pastorij
optreden van Party of special Things
to Do en Jan Van Den Abbeele.

ZATERDAG 4 juni 2011
10 tot 17 uur
Het Ecotuinweekend van Velt
heeft plaats op 4 juni en Velt
Wichelen neemt hieraan deel.
Dit jaar stellen volgende Velt leden uit
Wichelen hun tuin open : Hubert en
Marleen Ingels, Mosstraat 37,
Werner en Annie Praet, Mosstraat 41,
en Piet en Yvonne De Ruysscher,
Hulst 44. VELT omkadert dit
gebeuren met enkele infostands.
ZONDAG 12 juni 2011
“Mensen als een ander”
Gemotoriseerde rondrit met minder
mobiele en andersvalide mensen
in vrachtwagens, bestelwagens,
tractoren,…
Tijdens het weekend wordt ook een
eetmaal aangeboden .
Info en inschrijvingen:
0476 46 56 53, 0477 28 01 22,
09 369 19 55
ZATERDAG 2 en
ZONDAG 3 juli 2011
Krabbegem Straatfeest
De viering van de Vlaamse feestdag
zetten wij op zaterdagavond 2 juli in
met een quiz. Deze quiz vindt plaats
in de feesttent op Krabbegem en we
starten om 19 uur. Een quiz-ploeg

bestaat uit maximum 4 personen.
Twee van de ingeschreven personen
moeten Wichelaar zijn.
Het inschrijvingsgeld per ploeg
bedraagt € 10
Inschrijven voor 26 juni bij
Herman Van Den Bogaert
hermanvan.den.bogaert@telenet.be
Tel 052 42 28 32
Wees er snel bij: we aanvaarden
slechts 20 ploegen!
Zondagnamiddag (3 juli) is iedereen
welkom voor een kop koffie, een
stuk taart, een biertje ..
Optreden van Ulaan Bataar
en Rudy’s Melodie.
Kinderanimatie: schmink, dans ..

MAANDAG 11 juli
Vlaanderen Feest in Wichelen
www.wichelen.be

VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
29, 30, 31 juli 2011
36e St-Anna-Kermis
VRIJDAG 29 JULI 2011
19.30u BELOTTING - 1,50 euro
inleg - 150 euro vooruit - 12 keer
delen
GEZELSCHAPSSPELTORNOOI
ZATERDAG 30 JULI 2011
14.00u Kinderfuif “Jungle Party”
21.00u D’hulst @ the 90’s
DJ’s: Mickey House (21u) Bart-Jan
Depraetere (24u) Jan Van Gaver (2u)
kaarten: 5 euro. inkom: 7 euro
ZONDAG 31 JULI 2011
10.00u Openluchtmis
11.00u Aperitiefmoment
12.00u EETFESTIJN (na inschrijving 		
op 0473 50 98 29)
13.30u ROMMELMARKT 			
(standhouders inschrijven 		
op 0475 47 10 70)
Streekbierenterras - Rondrit
met huifkar - Kinderanimatie Springkastelen – Wafelbak
15.00u SNEUKELFIETSTOCHT
20.30u D’hulst late night
gratis inkom
Meer info op www.kljwichelen.be

ZATERDAG, ZONDAG 27 en 28
augustus 2011- 20u
Parochiehuis ‘t Veer
DF Schellebelle
31ste Poëzieavond : “Woorden
Worden Wonder”
Inkom : € 10.

VRIJDAG 16 september – 19u30
Gildenhuis, Margote 86 Wichelen
KWB Wichelen organiseert :
“Bieravond” door Bierprofessor
Denis DE KEUKELEIRE beter gekend
onder de naam DE BIERKONING,
ondermeer wetenschappelijk
medewerker aan de bierserie
“Tournée Générale” met Jean Blaute
op Canvas. Prof. De Keukeleire
publiceerde 4 boeken en gaf zowat
700 voordrachten in 43 landen over
hop en bier. Info- en degustatieavond.
Er worden 5 biersoorten geproefd
met aangepaste kazen en
versnaperingen.
Prijs : € 15 per persoon.
Inschrijvingen bij Mark Coudron,
Oud Dorp 34 te 9260 Wichelen,
tel 0478 33 96 47

ZONDAG 9 oktober 2011
tweedehandsbeurs
kinderartikelen
KAV Schellebelle
info : Ingrid Van den Abeele,
0479 59 37 68
Het lokaal van de Heemkring
Schellebelle, Dorp 19/2, is open
iedere 2de en 4de zondag van de
maand van 9.30u tot 11.30u.
Andere dagen op aanvraag :
0486 45 32 52, 0476 63 49 20,
danny.baeke@pandora.be of
b.n.e.c@skynet.be
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CULTUURPLUS
Vlaanderen feest !
Ook dit jaar vieren we op onze gemeente de dag van de Vlaamse Gemeenschap. Dit maal op de terreinen van het Sociaal Huis te Wichelen.
Om 18u30 start het officiële gedeelte van de 11-juliviering met een optocht van
het jeugdtrommelkorps van de brandweer, Concertband Da Capo en toespraken. Aansluitend straattheater met optredens van ‘TIDOL’, ‘Ballonplooier Neus’,
The Flemish Caledonian Pipeband, Cirq’ulation Locale met Trampoline Mission
3 en Cirqumstancia met Cirque Diabolique. Afsluitend wordt een grandioos
vuurwerk voorzien boven de Schelde en een afsluitend optreden van ‘Party of
special things to do’ uit Wichelen. Vanaf 18u en gedurende de hele avond is er
Vlaamse kermis met verschillende standjes door de medewerkende Wichelse
verenigingen met verkoop van drank en versnaperingen. Kortom een feest om
niet te missen!

Provinciale blaasmuziektoernooien
Op de provinciale blaasmuziektoernooien, georganiseerd op 13, 20 en
27 maart en 3 april 2011 door de
Provincie Oost-Vlaanderen, promoveerde Concertband Da Capo uit
Wichelen naar eerste afdeling met
grote onderscheiding.
Van harte proficiat en doe zo voort!

NIET TE MISSEN

Tentoonstelling in het Sociaal Huis.

Momenteel en tot 1 juli 2011 exposeert Simonne Troch uit Wichelen in het Sociaal Huis.
Simonne is reeds een aantal jaren bezig met keramiek en volgt deeltijds kunstonderwijs
in de Academie voor Beeldende Kunsten te Aalst, waar ze in 2009 het getuigschrift van de
hogere graad behaalde. Momenteel gaat ze verder voor de specialisatiegraad. Simonne koos
om te werken met klei. “Klei is warmte; klei geeft warmte; klei laat je genieten….
Klei wordt onttrokken aan de natuur en is er dus een deel van. Door met klei te werken
nemen we deel aan de natuur. Bovendien is klei een primitief, natuurlijk materiaal : het leeft,
vormt, breekt, scheurt….”
In het Sociaal Huis zijn momenteel een aantal werken tentoongesteld, die enerzijds verwijzen naar de natuur, meer bepaald details, fragmenten(kei/schelpvormen) en anderzijds een
diversiteit tonen aan vormen en klei (porselein, gietklei, papierporselein enz).

Beau Soleil
Van 8 tot en met 31 juli vind je ons terug in de feërieke pastorijtuin van Serskamp, ons terras
zal telkens open zijn van donderdag tot en met zondag. Elke vrijdag zal je er terecht kunnen voor
schitterende optredens, eveneens een extraatje op de nationale feestdag en een zalige afsluiter
op 31 juli! Meer info: www.beausoleil.be én via onze accounts op Facebook & Twitter.

Johan De Boose - Landschapsdichter 2011
Het evenement Landschapsdichter is na drie geslaagde edities bij de poëzie- en wandelliefhebbers stilaan een begrip geworden. Een kunst- en natuurminnend publiek van voor- tot najaar
verwennen is het ambitieuze streven van dederdeoever vzw uit Schellebelle. De formule is eenvoudig: wandelen en genieten van kunst verenigen. De uitdaging : poëzie en beeldende kunst
zijn de ingrediënten van het project Landschapsdichter dat in 2011 aan zijn vierde editie toe is.
Beide disciplines vinden hun plek langs een wandelpad in het unieke decor van natuurreservaat
De Kalkense Meersen.
Tegen de heersende trends in wordt gekozen voor kleinschaligheid. Wat niets afdoet aan de
kwaliteit van het gebodene en daarenboven het natuurlijk kader niet bruskeert maar respecteert. Men kiest hier als het ware voor een fluistering in het landschap in plaats van voor een
schreeuw.
Dichter Roland Jooris en beeldhouwer Raphaël Buedts beten in 2008 met ‘Het atelier van het
landschap’ de spits af. Dichter Miriam Van hee en plastisch kunstenaar Johan Parmentier zorgden in 2009, onder het thema ‘wij woonden hier’, voor een niet minder geslaagd vervolg. Ook
in 2010 bleef dederdeoever trouw aan haar bekommernis: de kwaliteit bewaken door selectief
te putten uit het kruim van de hedendaagse kunstenaars. In die optiek werd Roel Richelieu van
Londerseele, eerste stadsdichter van Gent, geëngageerd. Hij omringde zich met drie beeldende
kunstenaars die stuk voor stuk, elk op zijn terrein, adelbrieven kunnen voorleggen: Marf, Rik
Vermeersch en Roland De Winter.
Met Johan De Boose, recent nog bekroond met de Prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor
Essay en Monografie en genomineerd voor de Herman de Coninck poëzieprijs, putte dederdeoever vzw eens te meer uit het kruim van de Vlaamse Letteren. Voor de plastische ‘begeleiding’ van zijn gedichten laat De Boose zich bijstaan door zijn vriend Mark Cloet. Hij werkt met
de wereld die hem omringt, zijn ervaringen en emoties. Zijn kunst groeit vanuit een individuele
beleving. Mark Cloet is een kunstenaar die in stilte maar gestaag werkt aan wat men zou kunnen
noemen de beschouwende kunsten.
De opening van het project vindt plaats op 29 mei. Voor de plechtige aanstelling van de
Landschapsdichter 2011 wordt om 15 uur verzameld in de Oude Pastorie, Dorp, Schellebelle.
Toespraken door o.a. burgemeester Kenneth Taylor en een inleiding tot het werk van de dichter door Paul Lievens.
Vervolgens gaat het collectief richting veerboot voor de muzikale overtocht naar het natuurgebied Kalkense Meersen waar een dit keer enigszins avontuurlijke poëzieroute, met doortocht
door de oude Scheldebedding, werd uitgestippeld.
Een gezellig samenzijn, met optreden van Jan Van Den Abbeele enzijn groep ‘Party of Special
Things to do’, besluit de openingsdag. De poëziewandeling blijft tot diep in de herfst dagelijks
toegankelijk. Een folder met routebeschrijving is beschikbaar aan de veerdienst.
Dederdeoever vzw blijft geloven in haar magische mix van kunst en natuur. Zij weet zich daarbij
gesteund door het enthousiasme van een steeds groeiend aantal bezoekers. Eentje, als woordvoerder van velen, drukte het treffend uit: ‘Proficiat, die combinatie bleek in staat me boven het
besmettelijke bereik van het alledaagse uit te tillen!’
Naast het project landschapsdichter zorgt dederdeoever ieder jaar opnieuw voor een Vlaamse
film in openlucht, gewoontegetrouw de tweede zaterdag van september.
Voor inlichtingen, ledenwerving, nieuws en contact kunnen belangstellenden terecht op de
site van de vereniging: www.dederdeoever.be . E-mailen kan naar dederdeoever@gmail.com

