TENTOONSTELLINGEN

ZANG –DANS

André Van Wynsberghe is een veelzijdig plastisch kunstenaar.
In zijn schilderijen die dicht aanleunen bij het expressionisme
staan de menselijke ogen centraal. Bovendien heeft André zich
gespecialiseerd in de moeilijke techniek van de KUNST OP EIEREN o.a. struisvogeleieren, hij is hiermee tot ver buiten de grenzen bekend geraakt.

MIEK & ROEL - ARTIEST IN DE KIJKER 2007
In 1965 namen Miek & Roel deel aan de in Vlaanderen alombekende ‘Ontdek de Ster’-wedstrijd van de Vlaamse Televisie. Ze
behaalden er een derde prijs, wat meteen de start betekende
voor een reeks optredens met oorspronkelijk Engelse en
Amerikaanse folksongs. Miek & roel behoren zeker tot de geëngageerde liedjeszangers. Ze hebben nooit gecontesteerd om ‘in’
te zijn, maar gewoon omdat ze geloven dat je als artiest niet kan
of mag zwijgen over mistoestanden die rondom ons gebeuren,
in binnen- en buitenland. Toch zijn Miek & Roel niet alleen
sociaal-kritische zangers, ook poëtische en romantische chansons staan op hun repertoire. Miek & Roel hebben in hun
40-jarige carrière zowel LP’s, EP’s en CD’s opgenomen, waaronder hun meeste recente ‘Cafard’.

Op 3 jaar tijd werkte Ginette De Bouver zich op tot ‘Pergamano’- specialiste. Dit is een veelzijdige techniek van tekenen
tot schilderen op perkamentpapier. Een aangeboden of eigen
ontwerp wordt overtrokken met omsteekpen en inkt. De verdere stappen die nodig zijn om tot het perfecte resultaat te komen
zijn: perforeren, ciseleren, punteren, knippen, schilderen of
doseren, dat laatste is kleur geven aan het lichtgrijze perkamentpapier. Specifiek fijn materiaal is onontbeerlijk.
Willy Van de Velde uit Adegem maakt miniatuurschilderijtjes,
landschapschilderijtjes op nagelkoppen van 4 tot 10 mm diameter.
Peter Hoebeke (onze fotograaf op de Kasseifeesten) is lid van
Fotoclub “Focus” te Geraarsbergen. In juni ll stelde hij - en vele
andere collega’s - tentoon in de St Adriaansabdij. Ook de foto’s
van dochter Ellen (het jongste Focuslid, 12 jaar) werden uitgekozen voor de expositie.
“De gemeente Zegelsem gaat sinds enkele maanden prat op een mooi
nieuw en modern gemeentehuis. Dit mooie gemeentehuis – is zeer
modern en vakkundig ingericht en voldoet aan alle eisen – werd op
zondag 19 mei plechtig ingehuldigd” schreef het weekblad De
Beiaard op 18-5-1957, dat was 50 jaar geleden.
Die inhuldiging kan iedere bezoeker opnieuw beleven in het
gemeentehuis zelf aan de hand van heel wat foto’s en andere
documenten. Verhalen uit de oude tijd zullen daar zeker de kop
opsteken. ENIGE GELEGENHEID.
Luc Romeyns is sinds 1992 gepassioneerd door BIERVILTJES,.
De vonk sloeg over van dochter Sandra die het startsein gaf. Zijn
unieke verzameling bestaat uit o.a. 17.600 Belgische voor- en
naoorlogse bierviltjes. Zijn collectie streekbierkaarten, reeks met
oude ambachten, reeks met oldtimers en nog veel meer andere
krijgen wij te zien.
Zijn echtgenote Linda De Cubber laat ons genieten van haar
verzameling (2500 stuks) oude romantische NIEUWJAARS- e.a.
WENSKAARTEN om bij weg te dromen over de gezellige witte
winters met sleeën, herten en koetsen.
Geert Bauters uit Zegelsem kocht een oude, afgedankte tractor
van het merk Porche, 3 cilinder uit 1958. In 1,5 jaar tijd knapte
hij die op tot in de details. In al zijn glorie is de oldtimer te
bezichtigen op de Kasseifeesten.
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THE HITMASTERS
Deze covergroep uit Roosdaal, die reeds 30 jaar bestaat, zal tussen 14 en 16 uur hits brengen van de jaren ’60 tot nu. Dit orkest
fungeerde reeds als begeleidingsgroep voor o.a. Jaques
Raymond, Jimmy Frey, Paul Severs, Garry Hagger, Vanessa
Chinitor en recentelijk nog voor Günther Neefs.
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DANCE CRUSH
Angélique Syroit heeft van haar hobby haar beroep gemaakt. In
2002 ging zij van start met de dansschool Funky Jazz. Bij het zien
van de film ‘Blue Crush’ veranderde de naam in DANCE
CRUSH, de energie van de surfers wou ze in haar dansschool
leggen. Tempo, kracht, passie voor het vak…. Dat was het.
2 jaar geleden werd het showteam opgericht om optredens te
verzorgen. Dit team is te zien op de Kasseifeesten.
MUZIEKACADEMIE VAN GERAARDSBERGEN
De leerlingen van deze muziekacademie (4- tot 16 jarigen) zullen ons laten genieten van hun dansprestaties.

Zegelsem is gemakkelijk te bereiken via
de N8 Brakel – Oudenaarde
VOOR INFO:
• De Lange Patrick, voorzitter organisatiecomité
Tel. 055 45 66 81 – E-mail: acc.pdl@skynet.be
• De Prijck Mieke, ondervoorzitster organisatiecomité
Tel. 055 42 40 00 - E-mail: mieke.deprijck@skynet.be
• http://www.zegelsem.be

MET BIJZONDERE DANK AAN:
• de leden en medewerkers van de vzw
‘Comité Kasseifeesten Zegelsem’
• Robert Gabriëls (ontwerp tekeningen)
• VVV en Toerisme Brakel vzw
• Zakenkantoor De Meuleneire NV - Horebeke
• BVBA Bourdeaud’hui – St.-Maria-Oudenhove
• Gemeentebestuur en politie van Brakel
• Het Rode Kruis-Vlaanderen

V.U. Comité Kasseifeesten Zegelsem vzw, Leberg 34, 9660 Brakel

BEELDHOUWER Armand Vlaeminck uit Oudegem volgde les
in ornamentsnijden en beeldhouwkunst bij grote meesters en in
de Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde. In 1960
behaalde hij de 1e prijs in uitmuntendheid. Ook sierkunst stond
toen op zijn lesrooster. Van zijn hand is o.m. het houten kunstwerk in Oudegem, dat destijds door de TV-ploeg als “Echo
monument“ werd onthuld en in het programma werd getoond.
De houten lambrizering van de St Ursmaruskerk blijkt het
ideaal decor voor zijn prachtige houten beelden.
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Een greep uit de Kassei-encyclopedie

KASSEI IS BELGISCH!
Amerikanen noemen eender welke kassei a Belgian cobblestone. Wereldwijd werden ze ooit uitgevoerd, tot in Australië toe.
De kades van New York liggen vol kasseien uit Quenast! In
1846 leverde die Waalse steengroeve al 1.200.000 kasseien aan
de stad Parijs. De grote Parijse boulevards, zoals de Champs
Elysées, zijn bedekt met Belgische kasseien! In de 19e eeuw
waren kasseien het materiaal bij uitstek waarmee steenwegen
werden aangelegd.
De weg Brussel-Bergen werd zelfs al in 1705 gekasseid. De kassei is dus typisch Belgisch, maar heeft, uitgerekend vanwege
de wielerkoersen in onze contreien, een Vlaamse bijklank
gekregen. Trouwens, de streek rond Lille en Roubaix heet ook
in Frankrijk “Les Flandres”.

Zegelsem - Oord voor ontstressers en onthaasters

6e KASSEIDORPTOCHT – STERRENTOCHT
De Zegelsemse Kasseidorptocht verkreeg vorig jaar, het label
van ‘Aktivia Sterrentocht’. D.w.z. dat de wandeltocht staat
ingeschreven bij de wandelfederatie als een kwaliteitstocht met
extra aandacht voor de service naar de wandelaars, zoals
inspanningen rond animatie en het geven van goede informatie naar de wandelaars toe. De 1056 wandelaars aan de eerste
lustrumeditie vorig jaar, gaven de 5e Kasseidorptocht een score
van 42,9 op 50. Een score die zegt dat de deelnemende wandelaars meer dan tevreden waren. Wij nodigen dan ook alle wandelliefhebbers uit om op 15 september het natuurschoon in
Zegelsem te komen bewonderen.
De wandelaars kunnen kiezen tussen 7, 15 of 22 km. Er is voorzien in verzorgde rustposten. De 7 km is volledig toegankelijk
voor gebruikers van rol- en kinderwagens. De Kasseidorptocht
is prima geschikt voor geoefende en minder-geoefende wandelaars. Deze wandeltocht is een organisatie die erkend is door
Aktivia. De praktische informatie voor deze wandelhappening
vindt u op het luik ‘programma’ hiernaast.

ANIMATIE
CLOWN JOBO
Jozef Borremans kruipt op 16 september voor de zoveelste keer
in de huid van Clown Jobo. En…zoals altijd: clowns kunnen
niks alleen…. Zij hebben steeds de hulp van de kinderen nodig.
Zullen de Zegelsemse kinderen de juiste toverspreuk voor
JOBO vinden? Ouders, stuur jullie schatten, JOBO houdt hen
een uurtje zoet.
ROPE-SKIPPING
Omnigym Jong-Edegem doet aan competitief en recreatief
ROPE-SKIPPING (touwtjespringen) met één of meerdere touwen of met meerdere personen. Zij brengen ons om het uur een
demonstratie van 10 minuten o.a. single rope, double dutch,
chinese wheel, traveller…. Van vakjargon gesproken! Wie doet
hen na???
DE ZINGENDE ORGELMAN
Samen met Luc Cuppens en zijn authentiek draaiorgeltje komt
de volkse sfeer van de Vlaamse kermissen weer tot leven. Als
geboren entertainer zal De Zingende Orgelman iedereen aan
het dansen en zingen krijgen. Gezelligheid troef!!… op de speelplaats van de lagere school.
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ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2007
6e Kasseidorptocht

• Diverse tentoonstellingen in de kerk:
Kunst op eieren - Beeldhouwkunst – Pergamano
– Schilderijtjes op nagelkoppen - Fotografie
• Buiten: Oldtimertractor Porche

Vanaf 13u:
• Clown “Jobo”
• Muziekacademie van Geraardsbergen
• Optreden "Miek & Roel”
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Wandeltochten van 7-15-22 km
Vertrek en aankomst:
Basisschool Het Groene Lilare,
Teirlinckstraat 22, Zegelsem
Inschrijfgeld: G 1,50 – federatieleden G 1,10
Inschrijvingen: 7-15 km: 07.30-15.00 uur
22 km: 07.30-14.00 uur
Muzikale omlijsting met “Walderino”
Springkasteel voor de kleinsten

• Doorlopend barbecue
• De Zingende Orgelman
• Rope-Skipping
• Optreden ‘The Hitmasters’
• Kermisattracties
• ATTRACTIE: 3e Kampioenschap van Zegelsem
“Kasseiwerpen” (apart klassement voor mannen
en vrouwen)
• Dans met ‘Dance Crush’

Diverse exposities

Om 18u30:

In de kerk: Kunst op eieren • Beeldhouwkunst •
Pergamano • Schilderijtjes op nagelkoppen •
Fotografie
In ‘t Buurthuis: Inhuldiging gemeentehuis •
Bierviltjes • Nieuwjaars- en wenskaarten
Buiten: Oldtimertractor Porche

9e GOUDEN KASSEISTEENWORP

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2007
Van 10u tot 18u:
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• Rommel-, brocante- en antiekmarkt
voor info: Josette Moeyaert
tel. 055 45 52 51 (na 18u)
gsm 0485 13 69 21 (na 18u)
e-mail: nathalievdkerkhove@hotmail.com
• Unieke tentoonstellingen in ’t Buurthuis rond
de inhuldiging van het gemeentehuis, bierviltjes,
nieuwjaars- en wenskaarten

(hoofdprijs: 125,00 G cash)
De namen van de werpers van de 9e gouden kasseisteenworp worden, bij wijze van verrassing, niet
bekendgemaakt.

Vanaf 19u:
Muzikale afsluiting der feesten in de tent op de speelplaats van de basisschool.

