CULTUURPLUS
Wichelen Schellebelle Serskamp

Start nieuw werkjaar Gemeentelijke Culturele Raad met
“DE ONGELOOFLIJKE VERANDERINGEN VAN MENEER AFZAL”
(OVER ZIJN GLAZEN BEEN WORDT NIET GESPROKEN)

DATUM: 18 oktober 2014 om 20 uur
PLAATS: “De Kapelle” in de Bruinbeke
Zie ook p.1
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CULTUURPLUS
In september start voor de Gemeentelijke Culturele Raad
het nieuwe werkjaar
Na de gemeenteraadsverkiezingen ging vorig jaar de meeste
aandacht naar enerzijds de verdeling van de subsidies voor
cultuur, anderzijds werd de eigen werking kritisch bekeken.
De GKR wil immers een actiever beleid gaan voeren, meer
zichtbaar aanwezig zijn in de gemeente. Enige introspectie
was dus wel nodig. De vernieuwde visie op ons cultuurbeleid
zal toegelicht worden op de eerstvolgende algemene
vergadering.
Traditioneel wordt het nieuwe werkjaar feestelijk ingezet
met een concert.
Dit jaar gaan we naar de mooi gerenoveerde kapel in de
Bruinbeke.

We kozen voor het Muziektheater LOD.
LOD muziektheater is een Gents productiehuis voor opera
en muziektheater, een creatieve thuis voor artiesten. Zij
brengen hun voorstelling:
“DE ONGELOOFLIJKE VERANDERINGEN VAN MENEER
AFZAL” (over zijn glazen been wordt niet gesproken)
“Meneer Afzal is een betrouwbare man. Jarenlang goede
bediende in Brussel. De laatste maanden is het rumoerig
buiten. Mensen komen de straat op. Meneer Afzal wil
weten wat er gebeurt, hij wil begrijpen waarom die mensen
op het plein onder het raam van zijn kantoor samenklitten,
wat ze vragen, waartegen ze zich verzetten, waar ze voor
staan. Een komische reeks begint, een grotesk feuilleton,
een slapstickverhaal, een politiek sprookjesboek, een
proeve van Europese mythologie met haar op...”
DATUM: 18 oktober 2014 om 20 uur (Deuren open om
19.30 uur)
PLAATS: “De Kapelle” in de Bruinbeke
PRIJS: 5 euro - Jonger dan 12 j gratis
Kaarten vanaf 10 september te verkrijgen bij:
• cultuurdienst, Sociaal Huis Wichelen
• Onthaal, Sociaal Huis
• BIB
En na de voorstelling is er gelegenheid om nog even gezellig
samen te zitten met een lekker drankje..

VERSLAND 2014 – PROJECT VAN DEDERDEOEVER
VZW dederdeoever heeft weer een goedgevuld
kwartaal achter de rug.
Hoogtepunt was uiteraard de Poëziedag in juni en de realisatie van de poëzieroute.
Deze poëzieroute blijft toegankelijk tot eind november. Op drie locaties langs de Schelde vind je telkens zeven
gedichten die geselecteerd werden voor de poëzieprijs van Melopee/Laarne: aan het Veer in Schellebelle, aan het
Sociaal Huis in Wichelen, en daartussen op de Scheldedijk langs de Bergenmeersen.
Aan het Veer van Schellebelle en aan het Sociaal Huis in Wichelen vind je infoborden met een foldertje waarin een
mooie fietsroute beschreven staat. Ook op hun website vind je alle nodige informatie.
Een aanrader voor wie er graag eens met de hele familie op uittrekt in de mooie natuur rond de Schelde. En dan
nog even nagenieten op een terrasje op het mooie dorpsplein van
Schellebelle… of het veer nemen naar de overkant…
Ook de volgende maanden is er van alles te doen in Den Oever, het
luistercafé van vzw dederdeoever, iedere 2e zondag van de maand, telkens
van 10.30 tot (ongeveer) 15u:
Zondag 14/09: Boekenverkoop: 2e handsboeken aan een halve euro!
Zondag 12/10: Optreden André Baert (ambiancemuziek)
Zondag 9/11:
Herdenkingsactiviteit 1e wereldoorlog met pipers & zang
Zondag 14/12: De Wichelse Straatzangers
En dan is er natuurlijk ook:
ZATERDAG 13/09: Film in Openlucht in de Pastorijtuin van Schellebelle.
zie achterflap INstroom

Reuzenhappening Land van Dendermonde
Zondag 14 september 2014 te Wichelen
De Erfgoedcel Land van Dendermonde doopte 2014 om tot REUZENJAAR. Dit als onderdeel van haar
project Feest! waar de erfgoedcel als sinds haar opstart rond werkt. In het feestgebeuren binnen het
Land van Dendermonde nemen reuzen immers een prominente plaats in.
Om het Reuzenjaar 2014 extra in de verf te zetten, onderneemt de
Erfgoedcel Land van Dendermonde dit jaar verschillende initiatieven. De
inventarisatie van de reuzen in de regio wordt gefinaliseerd. Daarnaast
voorziet de erfgoedcel een speciale subsidie voor wie een project
rond reuzen wil uitwerken. Ze liet ook een reuzenlogo ontwikkelen en
organiseerde scansessies voor particulier reuzenmateriaal.
Zondag 14 september 2014 te Wichelen:
Keere weerom, reuske, reuske! Reuzenhappening aan de Schelde
Om de rijke reuzentraditie in het Land van Dendermonde enerzijds in de
kijker te zetten en om anderzijds haar huidige beleidsperiode feestelijk
af te sluiten, wil de Erfgoedcel Land van Dendermonde samen met de
reuzenbeheerders uit de regio een heuse REUZENHAPPENING op poten zetten. Op zondag 14 september 2014 verzamelen
de reuzen uit het Land van Dendermonde van 10 tot 18 uur in Stokerij Rubbens (Bohemen 101) te Wichelen om zich aan
het grote publiek te tonen tijdens een dagvullend programma met workshops, dansende reuzen, vertellingen en een kleine
tentoonstelling.
Die dag wordt ook de ERFGOEDBANK www.erfgoedbanklandvandendermonde.be gelanceerd. In samenwerking met
diverse partners ontwikkelt de Erfgoedcel een digitaal museum waar geïnteresseerden beeld- en geluidsmateriaal kunnen
bekijken over het cultureel erfgoed in het Land van Dendermonde. Op deze online beeld- en geluidsbank zijn reuzen een
belangrijk thema.
In samenwerking met diverse reuzenverenigingen en -beheerders uit de regio, heemkringen en vele anderen.
Meer informatie
Stefanie Audenaert, Coördinator Erfgoedcel Land van Dendermonde, Verantwoordelijke project Feest!
052 25 03 42 – 0471 21 77 27, stefanie@egclandvandendermonde.be
Chris Fierens, Projectmedewerker digitalisering, digitale communicatie en erfgoedbank 052 03 40 –
0470 54 38 12, chris@egclandvandendermonde.be

Intergemeentelijke archivaris zkt. vrijwilligers
Vrijwilliger in het gemeentearchief van Wichelen: iets voor jou?
De Erfgoedcel Land van Dendermonde heeft sinds 1 april 2014 een intergemeentelijke archivaris in dienst. Frauke De
Wilde staat in voor de basis archiefzorg in zeven gemeenten zonder een archiefdienst. Maar ze kan dit niet alleen.
Daarom is ze op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!
Vrijwilliger in het gemeentearchief van Wichelen: iets voor jou?
Je bent betrokken bij het behoud en beheer van het gemeentearchief. Je krijgt opdrachten van de bevoegde
gemeenteambtenaren en/of de intergemeentelijke archivaris, werkt onder hun supervisie en verantwoordelijkheid en
koppelt aan hen terug. Jouw takenpakket bestaat onder meer uit het schonen van de archieven, hulp bieden bij het
optimaal bewaren en de archiefselectie. Je dient je kandidatuur in via een korte motivatie en een beknopt CV.
Meer informatie of kandidaat stellen?
Frauke De Wilde					Stefanie Audenaert
Intergemeentelijke archivaris			
Coördinator Erfgoedcel Land van Dendermonde
archivaris@egclandvandendermonde.be		 stefanie@egclandvandendermonde.be		
0471 60 53 17					
052 25 03 41 - 0471 21 77 27
www.egclandvandendermonde.be

AGENDA
DIVE R SE
VRIJDAG 5- EN ZATERDAG 6
SEPTEMBER 2014 - 20U00
Zaal van Parochiehuis ‘t Veer te
Schellebelle
DF Schellebelle
POËZIE TUSSEN PAPAVERS
Inkom: Leden DF : 8 Euro. niet
Leden DF: 10 Euro
ZATERDAG 6 SEPTEMBER 2014
– 15U30
Kerkbaan Wichelen
Grysollevrienden
wielerwedstrijd voor
Nieuwelingen BWB.
32ste Grote Prijs Sylvain Grysolle.
Afstand: 56,7 km over 9 ronden.
Prijzen: 500 euro en iedere
doortocht premie.
Palm: rouwcentrum en ceremonieën
DE ROOS.
Vertrek: Kerkbaan
Aankomst: Margote – rechtover de
kerk
Inschrijving en prijsdeling: Café
Markoen
ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
Open Monumentendag
Zie p. 3
ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
VAN 10U30 TOT 15U
Luistercafé Den Oever, Pastorij
Schellebelle
Dederdeoever
Boekenverkoop
ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2013
OM 19.30 U
loods Johan Van den Broecke,
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle
Reuzencomité van de Verhoogstraat
“Spel zonder grenzen” met
verenigingen uit de buurt
ter gelegenheid van de 67ste
Wafelkeskermis
ZONDAG 21 SEPTEMBER 2013
loods Johan Van den Broecke,
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle
Reuzencomité van de Verhoogstraat
11 u. : Heilige Mis
11.30 u. : Bolling voor vrouwen
15 u. : Koffietafel voor
gepensioneerden met gratis wafels
MAANDAG 22 SEPTEMBER 2013
loods Johan Van den Broecke,
Verhoogstraat 16, 9260 Schellebelle
Reuzencomité van de Verhoogstraat
11 u.: Heilige Mis
11.30 u.: Bolling voor vrouwen
15 u.: Koffietafel voor
gepensioneerden met gratis wafels

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 2014
- 20U

ZONDAG 12 OKTOBER 2014 11U

Gildenhuis Wichelen
Gezinsbond Wichelen
IERSE AVOND met optreden
van ANGELA CAMPBELL en ERIK
VAN EETVELDE. Ze verzorgen een
dolle avond onder het motto “having
a good time” waarbij iedereen uit
volle borst kan meezingen. Ierse
hapjes en dranken worden in het
Gildenhuis geserveerd voor 5 euro
in voorverkoop (bij het bestuur) en
7 euro aan de kassa. De deuren gaan
open om 20u.
Meer info op www.gezinsbondwichelen.be

Kerk Serskamp
Koninklijke
Muziekmaatschappij
‘Eendracht maakt Macht’
Aperitiefconcert tgv Serskamp
Kermis

ZONDAG 5 OKTOBER 2014: IN
11U -13U
De Kapelle, Bruinbeke
Koninklijke
Muziekmaatschappij
Eendracht Maakt macht
Aperitiefconcert

ZONDAG 5 OKTOBER 2014 –
10U
Nationale Open Bedrijvendag
bij “DE KLOK”, Likeurstokerij Chocolaterie - Delicatessen. U
kan er een kijkje nemen achter de
schermen, en zien hoe de befaamde
“advokaat op grootmoeders wijze”
wordt vervaardigd, en hoe “artisanale
pralines” worden gemaakt in de
huischocolaterie. Kom kijken en
proeven van al dat lekkers!
Van 10.00 - 18.00 uur doorlopend
- een natje en een droogje voor
de groten, springkasteel voor de
kleintjes.
De Klok nv - Wanzelesteenweg 73,
9260 SERSKAMP, info@deklok.be,
www.deklok.be - tel.: 09 369 08 06
ZATERDAG 11 OKTOBER 2014 :
10U – 12U EN 14U -18U
ZONDAG 12 OKTOBER 2014
:14U – 19U
MAANDAG 13 OKTOBER 2014 :
10U30 -12U EN 14U -19U
In
de
mooie
neo-gotische
parochiekerk
St-Denijs,
Dorp,
Serskamp.
Postzegelclub ’t Rozenland met
medewerking van de Kerkfabriek
St-Denijs
Handel
rond
den
toren,
Kleinhandel in Serskamp midden
20e eeuw.
Hommage aan Jules Pieters (18961974), Volkskundige en eregemeentesecretaris van Serskamp
Een honderdtal flyers, bedeeld
in Serskamp tussen 1926 en
1975, geven een beeld van de
handelszaken die rond de kerktoren
actief waren.
Gratis toegankelijk

ZONDAG 12 OKTOBER 2014
VAN 10U30 TOT 15U
Luistercafé Den Oever, Pastorij
Schellebelle
Dederdeoever
optreden
André
Baert
(ambiancemuziek)
ZATERDAG 25 OKTOBER 2014 –
18U, 19U
Gezinsbond Wichelen
Sprookjestocht.
Deze keer serveren ze hun
zelfgeschreven stuk “ DE WOLF IS
NIET BANG “. Een 30-tal Wichelse
kinderen komen op de planken.
De eerste tocht start om 18u, de
volgende om 19u.
Meer info op www.gezinsbondwichelen.be.
VRIJDAG 7, ZATERDAG 8,
ZONDAG 9 EN MAANDAG
10 NOVEMBER 2014
(GALAVOORSTELLINGEN) – 20U
VRIJDAG 14, ZATERDAG
15 NOVEMBER OM 20U EN
ZONDAG 16 NOVEMBER 2014 –
16U (ZAALVOORSTELLINGEN)
Zaal ’t Veer, Schellebelle
De Constleerende
‘Het stille meer’ van Ernest
Thompson
Dit toneelstuk is gebaseerd op de
film On Golden Pond, die verscheen
in 1981 met Henry Fonda, Katherine
Hepburn en Jane Fonda in de
hoofdrollen. Fonda won voor zijn
vertolking van Norman een Oscar.
Een bejaard echtpaar brengt voor
de 48ste keer de zomer door in hun
bungalow aan een groot meer, dat
“De gouden vijver” wordt genoemd.
Voor de zoveelste maal, maar deze
keer veroorzaakt een gebeurtenis
een ommekeer in hun leven.
Hun dochter komt op bezoek en

brengt haar nieuwe vriend mee.
Die vriend heeft een zoontje en dat
geeft de oude knorrepot een schok.
Chelsea merkt tijdens het bezoek
dat haar vader en stiefzoon een
band krijgen die zij nooit met haar
vader heeft gehad, maar waar ze
altijd naar heeft verlangd.
Ook de ontmoeting tussen de
dochter en haar oude “vlam” de
postbode, brengt leven in de
brouwerij.
Het wordt een zomer waarin
de verhoudingen veranderen en
iedereen gedwongen wordt de
balans op te maken.
Reservatie vanaf 13 oktober 2014,
09 369 72 47 op werkdagen vanaf
9u tot 20u.
Gala: 15 euro, zaalvoorstellingen
8 euro
www.deconstleerende.be
VRIJDAG 14, ZATERDAG
15, MAANDAG 17 EN
VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014
(GALAVOORSTELLINGEN) - 20U
ZATERDAG 22 EN MAANDAG
24 NOVEMBER 2014
(ZAALVOORSTELLINGEN) – 20U
GILDENHUIS, MARGOTE 86 TE
WICHELEN
Toneelkring - ’t Is iever die ons Leydt
- Wichelen
“Het Sprookt” - Tekst en regie:
Joost Roggeman
Een andere kijk op bekende
sprookjes en wat er kan gebeuren
als de bladeren van het grote
sprookjesboek door elkaar vallen.
Een eigenzinnige en verrassende
kijk op deze sprookjes. Met 20
spelers, jong en oud, wordt dit
een aangename en ontspannende
toneelavond voor jong en oud.
Reservaties vanaf 6 oktober 2014
via www.tidol.be of telefonisch
elke weekdag tussen 16 en 21 uur
op 0493 08 68 86
VRIJDAG 28 EN ZATERDAG 29
NOVEMBER 2014 TELKENS OM
20U00
Zaal ‘t Veer in Schellebelle
Foto en AV club Scaldis Schellebelle
Auteur Patrick De Bruyne in de kijker.
Een avondvullende projectie op groot
scherm (4,5 m breed) van een selectie
audiovisuele montages.
ZATERDAG 29 NOVEMBER - 17U
Kerk Schellebelle
Koninklijke
Muziekmaatschappij
Eendracht Maakt Macht
opluisteren
van
de
eucharistieviering,
nav
Sint
Cecilia
VRIJDAG 5 DECEMBER - 19U30
Zaal ’t Veer Schellebelle
Koninklijke
Muziekmaatschappij
Eendracht Maakt Macht
Ceciliaconcert

