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CULTUURPLUS
Het geestelijk testament van Joannes Omer Van Kets,
dodengangbrancardier en fotograaf WO I,
dichter en aquarellist.
In 1867 vestigden de Zusters Maricolen van Deinze zich in het centrum
van Schellebelle, in een huis dat met dat doel door juffrouw Sophie
Matthys aan het bisdom was geschonken. Vrij snel richtten zij een school
en een pensionaat op. Later volgde ook nog een ouderentehuis..
In 1975 verliet de laatste Zuster-Directrice de school en werd het
onderwijs volledig in handen van leken gelegd. In 1995 verlieten de laatste
zusters het klooster, dat tenslotte in 2006 volledig werd afgebroken. Het
enige zichtbare wat nog overblijft van de aanwezigheid van de zusters is
het grafmonument dat zich op het kerkhof tegen de muur van de kerk
bevindt.
De tentoonstelling die Davidsfonds organiseert, probeert aan de hand
van voorwerpen, (klas)foto’s, film, documenten, … een beeld te schetsen
van het school- en kloosterleven gedurende de 140 jaar dat de zusters
aanwezig waren in Schellebelle.
Deze tentoonstelling heeft plaats tijdens het weekend van Potjesmarkt in de kerk van Schellebelle, en is
vrij toegankelijk op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni van 18 tot 21 uur, op zondag 23 en maandag 24
juni van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Toegang is gratis.

NIET TE MISSEN

DE GEUR VAN LIJM EN LEER
Schoenmakers en fabrikanten in Schellebelle,
een terugblik in de tijd.
Schellebelle wachtte al lang op een boek over de roemrijke periode
waarin de schoenindustrie hoogtij vierde in ons dorp. Naar aanleiding
van een paar voordrachten en een tentoonstelling ter gelegenheid
van Potjesmarkt 2014, verzamelden wij documenten, foto’s en
getuigenissen van onder andere de laatste nog levende fabrikanten,
van de kinderen van vroegere fabrikanten en van oud-werknemers.
Zo konden we het verhaal neerschrijven over Schellebelle en zijn
schoenindustrie. Het werd een zakelijk verhaal maar ook een
familieverhaal van de lokale schoenfabrikanten en hun fabrieken, hun
succes en/of tegenslag, hun voorspoed en/of pech.
Het boek geeft een overzicht van:
1. De periode van 1796 tot 1900 waarin wij de eerste schoenmakers
in Schellebelle kort voorstellen.
2. De periode 1896 tot ca. 1990 met de opkomst en uitbouw van de
industriële schoenindustrie in Schellebelle.

75 JAAR GELEDEN : ONZE GEMEENTE BEVRIJD !
In de eerste septemberdagen van 1944 kwam er in
onze streek een einde aan de Tweede Wereldoorlog.
Onze bevrijders kwamen uit Europa en Amerika: GrootBrittannië, Polen,
de Verenigde Staten en Canada. De Brigade Piron
die bestond uit Belgische militairen die zich na de
Achttiendaagse Veldtocht hergroepeerden in GrootBrittannië, nam eveneens actief deel aan de bevrijding
van België. Voor onze inwoners werd toen een punt
gezet achter een donkere, ellendige en onzekere periode
van bezetting en soms zelfs onderling wantrouwen.
Al weken van tevoren werd over de bevrijding gesproken.
Na de beslissende gevechten aan de brug te Wetteren reden
de Engelse troepen via de Ertbrug Schellebelle binnen. Toen
lag daar een smalle kasseiweg met een voetpad ernaast.
Voor ze binnen het gezichtsveld kwamen, hoorden de
inwoners al van ver het geratel van de rupskettingen op de
straatstenen en de kreten van uitzinnige vreugde van de buren verderop.
Wijlen kunstschilder Marcel De Grauwe verwoordt het zo: “Mijn mond viel open van verbazing toen
de eerste tank, een stalen monster met een groot kanon en mitrailleurs eraan kwam, daverend
op de kasseien. In en op de tank zaten verschillende soldaten en onder hen een zwarte soldaat,
de eerste zwarte mens die ik ooit zag! Hij had in het net over zijn helm wat takjes zitten en zag
er bijzonder krijgshaftig uit. Aan hem reikte ik mijn stramien tomaten aan; vliegensvlug nam hij
zijn helm af, kieperde daar de tomaten in en gooide het stramien naar mijn moeder terug terwijl
hij riep: “Thank you, boy”. En ik verstond hem, hé! “Thank you” leek op “Dank u” en “boy”, dat was
ik, hé. Ik denk dat de euforie van de bevrijding nog lang nazinderde en als kort daarna het Brits
legerkamp op het dorpsplein opgesteld stond, was ik daar niet van weg te slaan. De geur van
de bevrijding leek op de geur van olie en benzine in jerrycans. En dan al die lekkere dingen die
we toegestopt kregen: chocolade, corned beef, cakes, sigaretten, sunlightzeep, schoenblink en
chicklets waar je wel een uur op kon kauwen en zich in de hemel voelen. Ik heb als vijfjarige die
periode zo intens meebeleefd dat ze onuitwisbaar in mijn geheugen is opgeslagen.”
Generaal Montgomery is in maart 1945 gesignaleerd op de dorpspleinen van Schellebelle en
Serskamp. Van het schouwen van zijn troepen van op zijn pantservoertuig voor het gemeentehuis
van Schellebelle is nog een foto bewaard gebleven.
In onze dorpen werd een bevrijdingsstoet georganiseerd.
En Marcel De Grauwe, die de vreugdeuitbarsting zelf meemaakte in die septemberdagen van 1944,
borstelde later twee aquarellen van het dorpsplein van Schellebelle. Op de eerste staat het Britse
tentenkamp onder de bomen afgebeeld, op het tweede speelt de jazzband ‘De Katjes’ van bovenop
’t ellektriekkot de pannen van het dak terwijl uitbundig wordt gedanst en gefeest.

AGENDA
D IV E R S E
ZONDAG 9 JUNI OM 11U
Pastorijtuin Schellebelle
De Derde oever
Frank Valentino
Optreden van Frank Valentino. Deze
veelzijdige artiest brengt voor elk wat wils
en vooral veel ambiance! Kom genieten,
luisteren, meezingen en dansen.
gratis

ZONDAG 16 JUNI VAN 10U TOT 17U
Langsheen de Schelde
Regionaal Landschap en partners
Hoogtij - Fototentoonstelling
22 gemeenten en meer dan 20
verenigingen stelden een feestelijk
programma samen op en rond het
water tussen Gent en Antwerpen, met
als thema de kracht van het water. De
gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren
en Wichelen organiseren samen een
openluchtfototentoonstelling langs de
oevers of in de nabijheid van de Schelde.

ZATERDAG 22 JUNI OM 19U
Pastrorijtuin Schellebelle
Koninklijke Harmonie Schellebelle
Potjesmarktconcert
De koninklijk harmonie Eendracht
maakt macht speelt zijn jaarlijkse
potjesmarktconcert. Voor en na het
concert is er drankgelegenheid voorzien.
ZONDAG 23 JUNI OM 17U
Pui gemeentenhuis Schellebelle
Potjesverkoop

VRIJDAG 28 JUNI, ZATERDAG 29 JUNI,
ZONDAG 30 JUNI
Dorp Schellebelle
Bellerock
Bellerock
Bellerock is een muziekfestival met lokale
helden uit onze gemeente en als
top-of-the-bill Coco Jr (Dinky Toys) &
The All Star band. Verder op de affiche
HYPER!, Pussy Willow, Jesus has a twin,
LeWis, MASDA, ... Een niet te missen
evenement!
voor het volledige programma en
ticketverkoop www.bellerock.be

DONDERDAG 11 JULI
Dorpsplein Serskamp
Vlaanderen feest
Jaarlijkse 11 juli viering in het kader van
Vlaanderen feest!
gratis

VRIJDAG 26 JULI, ZATERDAG 27 JULI,
ZONDAG 28 JULI
Wijk Hulst Wichelen
Hulst kermis
www.hulstkermis.be

ZONDAG 4 AUGUSTUS OM 11U
Pastrorijtuin Schellebelle
De Derde oever
Bar Tropical
Iedereen welkom voor een zomers
feestje met salsa demonstratie, gezellige
muziek, kleurrijke cocktails en hopelijk
heel veel zon.
gratis

Jouw activiteit in UiT in Wichelen?
Dat kan!
Registreer je op www.uitdatabank.be. Als je iets organiseert, wil je zoveel
mogelijk mensen bereiken en zo goed mogelijk de aankondiging verspreiden.
Het kan als je ze invoert in de UiTdatabank. De gemeente Wichelen is lid van
het UiTnetwerk van Cultuurnet Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking
verschijnen alle activiteiten (sport, cultuur, vrije tijd, toerisme, jeugd,…) in
onze gemeente die ingevoerd zijn in de UiTdatabank op de gemeentelijke website (www.wichelen.be/UiTagenda). Wie invoert, haalt er veel UIT!

VRIJDAG 23 AUGUSTUS, ZATERDAG 24
AUGUSTUS OM 20U
Davidsfonds Schellebelle		
39ste poëzieavond
Davidsfond Schellebelle organiseert zijn
39ste poëzieavond. Deze editie staat in
teken van het leven: van geboorte tot de
dood. Regie is in handen van Vicky Baele.
www.schellebelle.davidsfonds.be

