AGENDA
DIVERSE
Zondag 4 september 2011
14.30 u
Kerkbaan
PEPP art street
Kunstmarkt. Kunst in de straat
Programma: Opening door schepen van
cultuur Yvan De Coninck
- Voorstelling song “ne Wicheleir” door
Joost Roggeman
- Doorlopend kunstmarkt met kunstenaars uit de deelgemeenten van Wichelen
- Randanimatie: - schminkatelier voor
kinderen, ballonplooier
- Straattheater: door de toneelverenigingen ‘WAT’ en ‘TIDOL’
- Podium: Herman Peeters (gitaar),
Passee Komposee (band), Fisher Kings
(band), Los Sombreros (DJ)
Drankgelegenheid, cava, wijn en sangriabar. Trekking tombola om 20.30u

Zaterdag 10 september 2011
20 u
pastorie Schellebelle
Dederdeoever

MAANDAG 19 SEPT. 2011
loods Johan Van den Broecke
Wafelkeskermis
10 u: Heilige Mis
11 u: Bolling voor vrouwen
15 u: Koffietafel voor gepensioneerden
met gratis wafels
Meer info: 09 369 79 72, 0486 84 11 95

Van zaterdag 24 september 2011
tot zondag 2 oktober 2011
Zaterdag en zondag
van 10 tot 12 u en van 14 tot 19 u
en maandag tot vrijdag
van 14 tot 18 u
Nocturne op vrijdag 30 sept.
2011 van 19 tot 21 u
In de oude pastorij Dorp 19/2, Schellebelle
Tentoonstelling Heemkring Schellebelle
“Van hoepelrok tot klodderhond”
Een tentoonstelling over dames- &
herenkleding van 1850-1900
Een schitterend geheel en een unieke
collectie in Schellebelle van garderobes
tot accessoires in de tijdsgeest van 18501900. Vrije toegang. Tijdens de weekends
is er gelegenheid om in alle rust te genieten van een lekkere pannenkoek met
koffie of een biertje.
Het lokaal van de Heemkring Schellebelle,
Dorp 19/2, is open iedere 2de en 4de
zondag van de maand van 9u30 tot 11u30.
Andere dagen op aanvraag: 0486 45 32 52,
0476 63 49 20, danny.baeke@pandora.be
of b.n.e.c@skynet.be

zondag 9 oktober 2011
KAV Schellebelle
tweedehandsbeurs kinderartikelen
info : Van den Abeele Ingrid, 0479 59 37 68
Film in openlucht: “Rundskop”, een
film van Michaël R. Roskam
Na de film is iedereen welkom op de
Rundskopparty - Gratis toegang

ZATERDAG 17 SEPT. 2011 - 19.30 u
loods Johan Van den Broecke,
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle
Reuzencomité van de Verhoogstraat
organiseert ter gelegenheid van de 64ste
Wafelkeskermis
“Spel zonder grenzen” met verenigingen uit de buurt

ZONDAG 18 SEPT. 2011
loods Johan Van den Broecke
Wafelkeskermis
15 u: reuzenwafelbak
17 u: Concert Muziekmaatschappij “Eendracht maakt macht” en een dansje van
de reuzen

Zondag 16 oktober 2011
10 u - 12.30 u
Parochiehuis ‘t Veer te Schellebelle.
DF SCHELLEBELLE presenteert de
Boekenbeurs “Vers Geperst”
Gratis inkom.
Eén gratis consumptie bij het hernieuwen
van het lidmaatschap DF.

THEATER & WOORD
Vrijdag 11, zaterdag 12,
zondag 13 en maandag 14
november telkens om 20 u
(galavoorstellingen)
Vrijdag 18, zaterdag 19 november om 20 u en zondag 20
november om 16 u en indien
noodzakelijk op 21 november
om 20 u (zaalvoorstellingen)

Parochiehuis ’t Veer te Schellebelle
De Constleerende Schellebelle brengt
“De Duitschers komen” .
Deze komedie van auteur Jan Van Durme
wordt geregisseerd door Werner Van der
Elst. In onvervalste “Allo Allo”-stijl, de succesrijke tv-reeks, vinden heel wat leuke en
verrassende dingen plaats in het in 1914
bezette Schellebelle.
Prijzen: Galavoorstelling 15 euro, de
zaalvoorstellingen 8 euro.
Reservaties kunnen telefonisch bij Jaak Van
den Bogaerd op 09 369 72 47

Vrijdag 18 en 25 , zaterdag 19,
maandag 21 november 2011
(Galavoorstellingen)
Zaterdag 26, maandag 28
november 2011
(Gewone voorstellingen)
Telkens om 20 u
Gildenhuis - Margote 86 – Wichelen
‘t Is iever die ons Leydt: Getto
Een aangrijpend stuk van Steven De Lelie
in een regie van Dirk Meul. Niet minder
dan 33 acteurs/actrices zullen gestalte
geven aan de personages uit Getto.
Prijzen: galavoorstellingen: 11 euro
Gewone voorstellingen: 7 euro en 5
euro voor -12 jarigen
Info en reservaties: http://www.tidol.be of
op 0486 37 39 71, vanaf 15 oktober 2011
elke weekdag tussen 18u en 21u
Zaterdag 19, 26 november en
3 december 2011 - 20 u
Zondag 27 november 2011 - 15 u
Vrijdag 2 december 2011 - 20 u
Jeugdheem, Kerkstraat te Serskamp
Toneelvereniging d’Eglantier uit Serskamp speelt dit najaar de klucht ‘De
jacht is open’ van Luc Kerkhofs in een
regie van Joris Baetens.
De 86-jarige Omer, een rijke maar nog
krasse weduwnaar en vader van drie gehuwde dochters, voelt stilaan zijn einde
naderen en maakt de balans op van zijn
leven. Een relevante vraag dringt zich op:
“Houden zijn dochters wel echt van hem?”
Soms heeft Omer het vermoeden dat zijn
schoonzonen dichter bij hem staan dan
zijn bloedeigen dochters die enkel zwichten voor geld en rijkdom. Omer besluit om
dit een keer uit te testen met de hulp van
zijn poetsvrouw.
Kaarten in voorverkoop : 7 euro
Via de website www.deglantier.be
Aan de kassa : 8 euro
Vrijdag 25 en zaterdag 26
november 2011 om 20 u
Parochiehuis “Het Veer” Schellebelle
Scaldis
Galaprojectie

CULTUUR PLUS

Wichelen Schellebelle Serskamp

G emeen t elijke C u l t u r ele Raad W ic h elen s t el t v oo r :

BENJAMIEN DIELTJENS (KLARINET)
JAN VERMEULEN (PIANOFORTE)
Zaterdag 8 oktober 2011 • 20.00 • St.-Gertrudiskerk • Margote 82 • 9260 Wichelen
Tickets: 10 euro • Res.: cultuurdienst@wichelen.be
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CULTUUR PLUS
Zilver voor Smaakambassadeur
Uitgeweken Wichelaar Luc Van der Linden uit Brugge behaalde begin juni 2011 zilver in de wedstrijd ‘Smaakambassadeur’ op de Eccentricbeurs in Knokke, georganiseerd door het gastronomisch tijdschrift Smaak. Zijn gerechtcreatie: Gevulde noordzeetong in een crumble van
babykreeft, gevuld met asperges in een yuzusabayon. Espuma van jonge erwtjes en lenteprei. Geconfijte honingtomaatjes, ‘air’ van grijze
garnaal. Dit geserveerd met een Italiaanse witte wijn Gavi di Gavi. Een vaktechnisch méér dan geslaagd gerecht...

Kunstenaars in de bres voor fibromyalgie-patiënte
In het kader van het project ‘Climbing for Life’ wagen een schare Vlamingen zich op 3 september per fiets aan de beklimming van de
Galibier, de mythische reus van de Franse Alpen. Zij worden aangevoerd, en zo nodig aangevuurd door Kris Peeters, minister-president
van de Vlaamse Regering. Geen gewoon sportief volk, maar astma-, mucoviscidose- en fybromyalgie-patiënten, al dan niet vergezeld van
sympathisanten en begeleiders. Onder hen: Petra Blauwaert uit Schellebelle. Deze jonge vrouw, lijdend aan een zeldzame spierziekte, gaat
de uitdaging aan om zichzelf en de wereld te tonen dat er ondanks alles te leven valt met haar ziekte. Niet het minst hoopt zij met haar
project, waarvan ex-wielrenner Serge Baguet het peterschap en actrice Joke Devynck het meterschap aanvaardden, fondsen in te zamelen
voor de Fibromyalgie-Liga. Ook het plaatselijke culturele leven kon niet afzijdig blijven, vond Rita Verhofstadt: zij schreef alle kunstenaars
van onze gemeente aan, met het verzoek een of meerdere werken af te staan. De oproep kreeg de verhoopte respons: de ingezamelde
werken van een dertigtal lokale artiesten kunnen van 15 september tot 3 oktober bezichtigd worden in het Sociaal Huis te Wichelen.
Nadien volgt de verkoop per opbod, via een veiling op internet: de hoogstbiedende wordt derhalve bezitter van het door hem of haar
verkozen kunstwerk. Opbrengst komt ten goede van de Fibromyalgie Liga. Info: www.petraforfibro.be (persoonlijke website) en www.
fibromyalgie.be (officiële website Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-patiënten) De tentoonstelling is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren
van het Sociaal Huis en op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011, doorlopend van 10u tot 18u.

N I E T T E MISS E N

Benjamin Dieltjens (klarinet) en
Jan Vermeulen (pianoforte) betoveren Wichelen
Ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan, nodigt de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen Benjamin Dieltjens en Jan Vermeulen uit voor een concert in het kader van de editie 2011 van het Festival van Vlaanderen.
Benjamin Dieltjens studeerde klarinet aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij Henri de Roeck (klarinet) en bij Arie van Lysebeth (kamermuziek) en vervolmaakte zich vervolgens in Karlsruhe bij Wolfgang
Meyer. Dieltjens is vooral actief als kamermuziekbeoefenaar en was in die hoedanigheid te gast bij talrijke
festivals in binnen- en buitenland.
Pianist Jan Vermeulen bekroonde in 1979 zijn muziekstudies aan het Koninklijk Muziekconservatorium te
Brussel met het Hoger Diploma piano onder docent André de Groote. Jan Vermeulen is een veelgevraagd
musicus. Op binnen- en buitenlandse podia bouwde hij een stevige reputatie op als een veelzijdig kunstenaar. Zowel als solist als in diverse kamermuziekformaties profileerde hij zijn interpretatiekracht.
In de Fantasiestücke en Romanzen van Robert Schumann en zijn tijdgenoot Niels Gade wordt een betoverende sfeer geëvoceerd. U tuimelt er van de ene feërieke stemming in de andere. Schumann’s pianobundel Papillons sluit hier naadloos bij aan. Hierin portretteert de toonmeester belangrijke figuren uit het
toenmalige muzikale landschap en spreidt zo verschillende stijlrichtingen tentoon. Tot slot nog een streepje
absolute muziek met de Sonate in Es van Mendelssohn. Het ontbreken van een verhaal staat hier evenwel
geenszins de muzikale verbeeldingskracht in de weg. Een waar romantisch pareltje, dit concert.
Datum: 8/10/2011 • Aanvang: 20u - deuren: 19u
Locatie: St.-Gertrudiskerk, Margote 82, Wichelen
Programma: Werk van R. Schumann, N. Gade en F. Mendelssohn
Tickets: 10 euro te verkrijgen bij Lut Fonteyn, Cultuurdienst Wichelen, T 052 43 24 09,
cultuurdienst@wichelen.be, elke werkdag tussen 9u en 12u behalve op dinsdag tussen 18u en 20u
Na het concert wordt u een drankje aangeboden in GIBO De Meander, Margote 114, Wichelen.

Cultuurraad Wichelen blaast 30 kaarsjes uit
In 2011 viert de Gemeentelijke Culturele Raad zijn 30ste verjaardag.
De cultuurraad werd in 1981 opgericht om advies te geven over het
cultuurbeleid van de gemeente. Wat begon als een klein groepje
mensen dat vooral op vraag van de gemeente werkte, is 30 jaar
later geëvolueerd naar een dynamisch team dat mee het cultuurbeleid van Wichelen vormgeeft.
Wijlen Jos Darquenne nam als eerste de functie van voorzitter van
de cultuurraad waar. Samen met een klein groepje gaf hij op vraag
van de gemeente advies over het cultuurbeleid in een tijd waarin
Kultuur nog met een grote K werd geschreven. Maar al snel werden
de eerste stappen gezet naar het bereiken van een breder publiek
door middel van subsidies aan culturele verenigingen op basis van
een reglement met een puntensysteem, een culturele week in 1983
en een lustrumconcert waarbij een deel van de opbrengst ging naar
minder gegoeden voor tickets voor een musical van de KAV. Jos
Darquenne is ook de bezieler van het organiseren van een concert
in het kader van het Festival van Vlaanderen waarmee gerenommeerde muzikanten de weg vonden naar Wichelen.
Bij zijn overlijden eind jaren ‘90, nam Sabine De Leenheer het roer
van Jos Darquenne over. Ze was al ondervoorzitter sinds 1987. Ook
zij heeft de missie van de cultuurraad om cultuur dichter bij de
mensen te brengen verder uitgedragen. Onder haar voorzitterschap werd het dagelijks bestuur uitgebreid en vonden ook jongere
mensen aansluiting bij het cultuurbeleid van de gemeente. De raad
organiseerde in de jaren ’90 onder andere een cultuurweekend en
reikte een aantal jaren een prijs uit aan de meest verdienstelijke culturele persoon of vereniging van de gemeente. Het concert van het
Festival van Vlaanderen bleef een jaarlijkse vaste waarde, met klinkende namen als de broers Kolacny, Josse De Pauw, Roel Dieltjens,
Scherzi Musicali, Zefiro Torna… In 2004 werd een cultuurweekend

georganiseerd met als titel ‘Rondje Cultuur’. Tijdens het weekend
stonden een heleboel culturele activiteiten op het programma
waarmee de cultuurraad de inwoners van Wichelen wou laten smaken van wat er op cultureel vlak te beleven valt in de gemeente.
Een 3-tal jaar geleden gaf Sabine de fakkel door aan Gert Van Tittelboom. Gert zette de jaarlijkse traditie van het concert van het
Festival van Vlaanderen voort met onder andere Frescamente en
Raphaella Smits en Eric Robberecht. Op 8 oktober 2011 staan Benjamin Dieltjens (klarinet) en Jan Vermeulen (pianoforte) op het
programma in de Sint-Gertrudiskerk in Wichelen. Gert nam samen
met het dagelijks bestuur ook het initiatief om een nieuw subsidiereglement uit te werken met een set van objectieve criteria. De cultuurraad ging daarbij het gesprek aan met andere adviesraden om
sommige verenigingen nauwer te laten aansluiten bij de raad waar
ze meer thuishoren. Verder geeft de cultuurraad nog steeds advies,
zoals over de projectsubsidie van de gemeente aan de film ‘Schellebelle 1919’, nieuwe straatnamen zoals ‘Seugensveld’, de nieuwe
cultuurzaal op Den Anker…
Tot slot viert de cultuurraad zijn verjaardag nog met de publicatie
van een Wie is wie van Wichelse kunstenaars. Eind oktober 2011
wordt het boekje voorgesteld met een overzicht van het creatief talent dat inwoners van Wichelen en uitgeweken Wichelaars
in huis hebben. De brochure moet een uithangbord worden voor
de Wichelse kunstenaars in verschillende disciplines, zoals muziek,
woord, beeld... en zal ook beschikbaar zijn op www.wichelen.be.

Gezocht: enthousiaste leden voor de cultuurraad
Werkt het artikel over de verjaardag van de cultuurraad inspirerend? Ben je geboeid door cultuur en wil je bijdragen aan het cultuurbeleid
in Wichelen? Vind jij het ook belangrijk om zoveel mogelijk mensen van cultuur te laten smaken? En heb je daar ideeën over?
Stel je dan kandidaat als lid van het dagelijks bestuur van de cultuurraad. En sluit aan bij de ploeg van Gert Van Tittelboom, Sabine De
Leenheer, André Bontinck, Hubertine Van De Velde, Ingrid Van Doorselaer, Stephan Muysers, Jo Van Gasse en Ellen Stubbe. Er zijn nog 2
plaatsen vrij.
Indien u interesse heeft, kunt u zich steeds kandidaat stellen bij Lut Fonteyn,
Cultuurdienst, tel. 052 43 24 09, cultuurdienst@wichelen.be.

Openmonumentendag 2012 - 9 september
Onze gemeente wil in 2012 Open MonumentenDag op een andere manier aanpakken en wil graag een historische
evocatie ‘ spelen ‘ van een gerechtszaak die onze gemeente in het begin van de achttiende eeuw in de ban hield.
Een plaatselijke regisseur/historicus creëert een heus openluchtspel! De plaatselijke toneelverenigingen werken ook
mee om de tijd van rond 1730 tot leven te brengen. Voor een waarheidsgetrouw beeld zal de decorploeg van 1919 zijn beste beentje voorzetten. Maar de werkgroep kan ook uw hulp gebruiken! Wil je graag figureren en het van op de eerste rij meemaken? Acteren? Meezoeken
naar rekwisieten? Kostuums verzamelen? We hebben zelfs trommelaars nodig!
Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met de cultuurdienst van de gemeente via cultuurdienst@wichelen.be of 052 43 24 09
of contacteer regie-assistente Laurien Van Assche via laurienvanassche@hotmail.com of 0496 48 19 19.

