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In ‘U bent mijn moeder’ geeft Joop Admiraal een eerlijk
en aangrijpend beeld van het leven van zijn 80-jarige,
demente moeder. Stefan Perceval bewerkte dit
verhaal tot een moeder-dochter-confrontatie, waarbij
Sien Eggers beide rollen speelt.
U bent mijn moeder gaat over het verdriet dat de kop
opsteekt als de moeder door de genadeloze tijd wordt
ingehaald. Zich dingen niet meer herinnert. Moet leven in
een verzorgingstehuis. En denkt dat niemand haar komt
bezoeken.
“Ik ben hier nog de beste van allemaal”, zegt ze over
haar buren in het tehuis. Ze zal het blijven herhalen tot
ze volledig in zichzelf is opgesloten. Het hardvochtige
proces van verdwijnen.
Greet Sels schreef hierover in De Standaard: “De
verdienste aan deze voorstelling is dat ze niet gevoelig
wil zijn of dramatiseert. Het is een respectvol portret,
waar desondanks veel humor in zit.”

 
CREDITS:
 Productie: HETGEVOLG
 Tekst: Joop Admiraal
 Spel: Sien Eggers en de Hartenspelers
 Bewerking en regie: Stefan Perceval

 

€ 16, € 11 (-26)

Opgelet: voorstelling in CC De Schakel Waregem

Sien Eggers - U bent mijn moeder

zaterdag 9 oktober 2021
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De Parijse Henri-Désiré Landru doet tijdens de Eerste Wereldoorlog minstens elf vrouwen in zijn oven verdwijnen. In
zijn notities staan zelfs de namen van 384 dames, maar wat is er precies met hen gebeurd? De enige getuige van
zijn gruweldaden is Landru zelf. Waar zijn de lijken? Wat is zijn motief?
In 1921 wordt de Fransman na een spectaculair proces veroordeeld tot de doodstraf. Tijdens zijn rechtszaak ontpopt
hij zich als een meesterlijke manipulator en entertainer, onder massale publieke belangstelling. Op spitsvondige
wijze omzeilt Landru alle lastige vragen en krijgt hij de lachers op zijn hand.
I SOLISTI, Vlaams Radiokoor en Het Banket presenteren een nieuw theaterconcert gebaseerd op deze waargebeurde
illustere zaak: een portret van de gruwelijke grappenmaker in de gedaante van een charmante huisvader, met Jan
Decleir in de hoofdrol. De nieuwe theatertekst van Brechtje Louwaard en Tristan Versteven en een compositie van
Frederik Neyrinck nemen je mee terug in de tijd en vertellen je Landru’s verhaal.

 
‘Landru’ is een productie van Het Banket, I SOLISTI en Vlaams Radiokoor

 
Spel: Jan Decleir
Ensemble: I SOLISTI met Francis Pollet (fagot), Bram Fournier / Joren Elsen (trombone), Simon Van Hoecke
(trompet) en Tomonori Takeda (klarinet)
Koor: Vlaams Radiokoor met Kelly Poukens (sopraan) en Jolien De Gendt (sopraan) 
Concept: Het Banket i.s.m. Francis Pollet
Tekst en regie: Tristan Versteven, Brechtje Louwaard
Muziek: Frederik Neyrinck 

 
€ 15, € 12 (-26, 60+)
OC Leieland Ooigem

Jan Decleir / Het Banket, I SOLISTI en
Vlaams Radiokoor - Landru

vrijdag 15 oktober 2021



Annemie Struyf en Soetkin Baptist -
Dromen uit het Hoge Noorden

Joost Van Hyfte - Uitgekookt

dinsdag 22 maart 2022

vrijdag 18 februari 2022

Een muzikaal verhaal uit het Hoge Noorden. Annemie vertelt, Soetkin
Baptist zingt en speelt ukelele en piano.
In het Hoge Noorden hebben ze elkaar ontmoet. Soetkin maakte er
muziek, Annemie schreef er een boek. En samen vertellen ze hun
verhaal. Over het Hoge Noorden, over vallen en opstaan, over diep
ademhalen en verder gaan. Over hoop en verlangen. Over dromen en
durven dromen.
Achter haar piano met uitzicht op het Noorse landschap begon
Soetkin Baptist te dromen en te schrijven. Haar dromen kregen vorm.
Mooi, maar soms ook hartverscheurend en rauw. De drang om te
creëren was groot en weerklonk over de fjorden, op de grens tussen
kwetsbaarheid, speelsheid en vocale virtuositeit. In deze bizarre tijden
brengt ze een wonderlijk repertoire dat ontroert, inspireert en verbindt.
In Noorwegen begon journaliste en reportagemaker Annemie Struyf te
schrijven aan haar nieuwe boek. Ze wilde de lessen die ze de voorbije
jaren in haar persoonlijk en professioneel leven heeft geleerd, doorgeven
aan andere dromers. ‘Durf Dromen’ is de raad die ze wil geven, meteen
ook de titel van haar nieuwe boek. Want dromen zijn kostbaar en moeten
gekoesterd worden, zeker in moeilijke tijden.
In Noorwegen kruisen de wegen van Annemie en Soetkin bij het maken
van de reportagereeks ‘Het Hoge Noorden’ voor Eén. Uit deze
bijzondere ontmoeting ontstond een uniek, Noors, ontroerend en
kwetsbaar verhaal, in woord en muziek. Soetkin zingt en speelt,
Annemie droomt en vertelt. Een unieke combinatie van twee gedreven
vrouwen, maar bovenal een wonderlijke mix van dromen uit het Hoge
Noorden.

 
 

€ 15, € 12 (-26, 60+) 
OC Leieland Ooigem

Na vier shows je lachspieren te beroeren via jouw smaakpapillen is het
tijd voor “Van Hyfte 2.0”, want Joost is Uitgekookt! Misschien is het eens
tijd om andere zintuigen te beroeren, want waarvan krijg jij goesting? Van
te kijken? Te ruiken? Of is je favoriete culinaire comedian uitgekookt
genoeg om je op het verkeerde been te zetten? En je op die manier aan
het lachen te krijgen?
Eén ding is zeker… Joost heeft weer maar één ambitie en dat is jou
doen lachen! Kom kijken naar Uitgekookt en je zult het geweten
hebben.

 
€ 15, € 12 (-26, 60+)
OC Leieland Ooigem 



Film - The Father

Lien Van de Kelder, Jan De Smet &
Wouter Berlaen - Chique dingues

9 december 2021

zaterdag 14 mei 2022

THE FATHER is een fascinerend portret van een man
die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De
briljante vertolking van Anthony Hopkins (THE SILENCE
OF THE LAMBS, THE TWO POPES) laat je geen
moment los. Olivia Colman (THE CROWN, THE
FAVOURITE) als zijn dochter Anne, maakt zowel haar
onmacht als haar liefde tastbaar.

 
Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar
dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp
afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd
wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer
duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We
beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn
verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo
vertrouwd.

 
Zijn verbluffende acteerprestatie leverde Hopkins zijn
tweede Oscar voor Beste Acteur op. Florian Zeller won de
Oscar voor Beste Bewerkte Scenario. Hij verfilmde zelf zijn
gelauwerde toneelstuk dat, onder andere, op het West End
en Broadway te zien was.

 
€ 4
OC Leieland Ooigem

“Smartlappen en Levensliederen” , “Salut La Copine” en “Smartschade” :
Lien Van de Kelder, Jan de Smet en Wouter Berlaen speelden (al dan
niet met de hulp van bevriende muzikanten) de afgelopen jaren drie
avondvullende programma’s met een eclectische keuze uit een
zorgvuldig uitgekozen repertorium in onze beide landstalen. Dit zeer
wendbare trio, met een gevarieerd en niet alledaags instrumentarium,
leidt jou door de hoogtes (èn jawel, ook de laagtes) van een
merkwaardig samengesteld liedjesprogramma. De titel “CHiQUE
DiNGUES” was een publieksreactie na één van de voorbije
voorstellingen… Wie zijn wij om dat tegen te spreken? 

 
Met Lien Van de Kelder (zang), Jan De Smet en Wouter Berlaen (zang &
een rits instrumenten).

 
€ 15, € 12 (-26, 60+)
OC Leieland Ooigem

 
 



Workshop - Kaas zkt Bier

Workshop - Natuurlijke cosmetica

Workshop - Kamerplanten voor
dummies

donderdag 2 december 2021

zaterdag 13 november 2021

donderdag 10 februari 2022

Kaas en bier is een hemelse combinatie, dat weten echte foodies al lang. Ze lijken voor elkaar
gemaakt. Ontdek in deze workshop alle redenen waarom bier een uitstekende partner is voor
kaas. We maken kennis met enkele delicieuze kaas- en biercombinaties, in harmonie en
contrast. De biersommelier maakt speciaal voor deze workshop een selectie van enkele
verrassende bieren en bijhorende kazen.

 
Min. 12, max. 30 deelnemers
19u30-21u30
€ 30
OC Leieland Ooigem
 

Tijdens deze inspirerende Anne Drake-workshop leer je zelf verzorgingsproducten maken.
Anne bracht twee boeken uit: ‘Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken’ en ‘Ecolifestyle’. De
workshop wordt begeleid door één van haar lesgeefsters. We werken enkel met
hoogwaardige grondstoffen, toegelaten door de strenge voorwaarden van natuurcosmetica.
Enkel het beste is goed genoeg voor jouw huid. We gaan aan de slag met bloemenwaters,
plantaardige oliën uit eerste persing, essentiële oliën en werkzame stoffen. Je maakt alles zelf
en neemt de producten en recepten mee naar huis. Voorkennis is niet nodig.

 
Je gaat naar huis met: een milde gelaatsreiniger, een solid shampoo bar, een anti-ageing
ooggel en een hydraterende crème. 

 
Min. 8, max. 12 deelnemers 
19u-21u30
€ 65
OC Leieland Ooigem

Droom je van een urban jungle in je woonkamer, maar slaag je er niet in om
kamerplanten langer dan enkele weken in leven te houden? Joris Naessens, lesgever bij
Tuinhier én expert in het houden van kamerplanten, geeft een overzicht van enkele leuke
kamerplanten en tips hoe je je kamerplanten kan verzorgen. Want je hebt beslist geen
groene vingers, diepgaande kennis of een kast vol materiaal nodig om succesvol
kamerplanten te houden. Een liefdevolle verzorging en wat simpele regeltjes volstaan om
je huisplanten het jaar rond mooi en gelukkig te houden. Na de cursus ga je naar huis met
heel wat nieuwe kennis én een leuk kamerplantje.

 
Min. 10, max. 25 deelnemers 
19u30-21u30
€15
Cultuurcentrum, Rijksweg 314, Wielsbeke



Workshop - Desembrood

Workshop - Gintastingdonderdag 28 april 2022

donderdag 10 maart 2022

donderdag 5 mei 2022

Al langer liefhebber van gin-tonics? Maar weet je niet meteen waarom je iets lekker vindt of
welke combinatie je kan maken? Tijdens deze gindegustatie kom je alles te weten over
gin, proef je verschillende soorten, ontdek je de geheimen achter de hippe gin-tonic en leer
je hoe je de perfecte gin-tonic kan maken!
We mogen als Belgen best fier zijn op de productkennis en kunde van de Belgische
destilleerderijen. Daarom is deze degustatie volledig gewijd aan Belgische gins. Tijdens de
tasting proeven we zes verschillende Belgische gins, puur én telkens met een bijpassende
tonic. 
Deze workshop werd opnieuw ingepland omwille van de covid-19 maatregelen.

 
Min. 10, max. 30 deelnemers
19u30
€ 30
Bibox, Markt 1 Wielsbeke

Heb je zelf wel eens brood gebakken, dan weet je dat vier ingrediënten de hoofdrol spelen: meel,
water, rijsmiddel en zout. Voor het meeste brood is dat rijsmiddel gist. Bij het maken van
desembrood wordt er geen gist toegevoegd, maar een starterdeeg. Maar hoe maak je een goed
desembrood? En hoe loopt dat proces? Welk werkritme en schema moet je aanhouden? Hoe ga
ik thuis aan de slag? Tijs van ExtraBrood biedt op deze en vele andere vragen een antwoord.
Tijdens de workshop maak je kennis met het volledige proces van desembrood, leer je een
startercultuur onderhouden en natuurlijk ook tips en trics over het bakken zelf. Elke deelnemer
gaat naar huis met een brood, het recept en proces én een stukje starter waar je thuis verder
mee aan de slag kan.

 
Min. 8, max. 15 deelnemers
19u-21u
€ 30
ExtraBrood, Vijvedreef 129, Sint-Baafs-Vijve



Sint & Piet betrapt - Sinterklaastheater

SuperVlieg - kinderkunstenfestival

Najaar 2021

zondag 14 november 2021

 € 4
 OC Leieland Ooigem

Zoals elk jaar bezoeken Sint en Piet ook deze keer weer vele huiskamers. Ze halen
tekeningen, brieven en verlanglijstjes uit de schoentjes en leggen wat lekkers in de
plaats. Omdat het voor Sint en Piet verboden is om betrapt te worden tijdens die
huisbezoeken, doen ze dit altijd ’s nachts en - waar dat mogelijk is - via de
schoorsteen.
Alles loopt opnieuw van een leien dakje en al vele tekeningen en brieven werden
opgehaald tot ... Piet opeens oog in oog staat met een kind. Betrapt! Wat nu... 

13u30-16u30
Gezinsticket € 5 (vvk), €7 (add)
OC Leieland Ooigem

 
SuperVlieg is een kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar. 

 
Theatervoorstellingen, creatieve workshops, muzikale activiteiten,… Er is voor elk wat wils
te doen en te zien!
SuperVlieg landt opnieuw in Wielsbeke op zondag 14 november 2021. Kom langs en beleef een
superdag met het hele gezin! 



TICKETS

Verkoop

Cultuurabonnement

Een abonnement reserveren kan via www.ticketwinkel.be/wielsbeke.

Meer info over tickets, voorstellingen of een abonnement? cultuur@wielsbeke.be of 056 67 32 70
 

Meer info over tickets, voorstellingen of een abonnement? www.wielsbeke.be/cultuur,
cultuur@wielsbeke.be of 056 67 32 70
 

Tickets voor de avondvoorstellingen en workshops zijn te koop via www.ticketwinkel.be/wielsbeke.

Laat je verrassen! Zin om je te laten prikkelen door cultuur en nieuwe dingen te ontdekken? Het cultuurabonnement zit je
als gegoten.

 
Een vast pakket van zes avondvoorstellingen aan de voordeelprijs van €65.

Sien Eggers - U bent mijn moeder
Jan Decleir / Het Banket, I SOLISTI en Vlaams Radiokoor - Landru
Film - The Father
Joost Van Hyfte - Uitgekookt!
Annemie Struyf & Soetkin Baptist - Dromen uit het Hoge Noorden
Lien Van de Kelder, Jan De Smet & Wouter Berlaen - Chique dingues
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