
  HEEMKUNDE - projectie door Klaas Carrette, Frank Van 
Eenooghe en Arnold Schaubroeck 
onderwerp: foto's van Schuiferskapelle 
CREATIVITEIT - tentoonstelling en demonstratie door Achiel 
Devolder 
onderwerp: houtsculpturen 

28/12/12 
CREATIVITEIT - tentoonstelling door The Dirty Scums 
onderwerp: artwork van de voorbije 21 platen 
HEEMKUNDE - Klaas Carrette, Frank Van Eenooghe en Arnold 
Schaubroeck 
onderwerp: foto's van Schuiferskapelle 

 

Oproep aan de Kapelse hobbyisten 

Gedurende de zes dagen waarop 't Kapellenoarke wordt open gehouden 
in Club '77, wordt een forum geboden aan inwoners van 
Schuiferskapelle die een markante hobby uitoefenen om die publiekelijk 
voor te stellen. De interessesfeer waarbinnen de hobby zich situeert, 
maakt niet uit (bv. creativiteit, verzamelen, wetenschap, cultuur, 
heemkunde, bier brouwen, vliegtuigspotten, amateurastronomie, 
natuuronderzoek …), evenmin als de vorm waarin die wordt 
gepresenteerd (bv. tentoonstelling, lezing, optreden, … ). 

Er hebben zich intussen voldoende deelnemers gemeld om de zes 
edities te vullen. Kapelse hobbyisten die nog niet zouden gereageerd 
hebben en die toch nog interesse betonen, kunnen dit evenwel nog 
steeds doen (bart_dooghe@yahoo.com). Afhankelijk van het onderwerp 
en de nodige ruimte zien we dan wel of we nog ergens een plaatsje 
kunnen vinden. 

 

V.U.: VZW The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700  SKP - www.thedirtyscums.com 
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Gelegenheidscafé 
 op 04/03, 17/05, 24/06, 26/08, 21/10, en 28/12/2012 
telkens van 10.00 u. tot ongeveer 21.00 u. in Club '77 

Naar aanleiding van het feestjaar ter gelegenheid van 150 jaar 
Schuiferskapelle in 2012, hebben Rita en Luc van kinderopvang 
't Wabliefje en Bart van punkgroep The Dirty Scums de handen in elkaar 
geslagen om een reeks activiteiten op poten te zetten, waarin de 
synergie wordt gezocht tussen café en hobby. 

Op de zes vermelde dagen wordt Club '77 omgedoopt tot het 
kind- én bejaardenvriendelijk volkscafé 't Kapellenoarke waar 
je terecht kan voor een drankje en een hapje en vanaf 14 u. 
voor tal van gezelschapsspelen voor jong en oud, onder 
deskundige begeleiding van de Pietzakskes. Gedurende deze 
zes dagen wordt tevens een forum geboden aan inwoners van 
Schuiferskapelle die een markante hobby uitoefenen om die 
publiekelijk voor te stellen. 

Alle info op http://go.to/schuiferskapelle 
Eventuele programmawijzigingen na 12/06 zijn niet meer opgenomen in deze flyer 



 24/06/12 - EDITIE #3 

HEEMKUNDE - projectie door Klaas Carrette, Frank Van 
Eenooghe en Arnold Schaubroeck 
onderwerp: foto's van Schuiferskapelle  
Doorlopende thematische projectie van foto's uit de privé-
archieven van de Kapelse heemkunde-beoefenaars bij uitstek 
Frank Van Eenooghe en Arnold Schaubroeck (beide lid van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Tielt, en 
(mede)-auteur van diverse VVF-publicaties). Foto's uit het 
dagelijks (verenigings)leven van Schuiferskapelle is het thema 
van deze editie. 

VERZAMELEN 
Drie tentoonstellingen van geboren en getogen Kapellenaars 
die bovendien ook nog een dichte familiale band hebben. 

Tentoonstelling door Rudi Minne 
onderwerp: champagnecapsules 
Sinds 10 jaar verzamelt Rudi champagnecapsules. Zijn collectie 
bevat intussen om en bij de 5.500 exemplaren. 

Tentoonstelling door Arsène Vandaele 
onderwerp: beeldjes 
Sinds 40 jaar verzamelt Arsène beeldjes van de drie wijze apen 
die "horen, zien en zwijgen" uitbeelden. De aapjes willen - naar 
de leer van de wijsgeer Confucius - geen kwaad horen, zien 
noch spreken. Arsène bezit intussen zo'n 450 beeldjes, waaruit 
hij een selectie zal tonen. 

Tentoonstelling door Ginette Minne 
onderwerpen: poppen 
Verzamelaarster Ginette is - zoals we na twee Kapellenoarkes 

intussen weten - een verzamelaarster pur sang. Sinds de jaren 
'50 verzamelt ze poppen in buitenlandse nationale of 
traditionele klederdracht. Ze bezit er intussen een 50-tal. 

VORIGE EDITIES 

04/03/12 - EDITIE #1 
CREATIVITEIT - tentoonstelling door Annita Landuyt 
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck 
VERZAMELEN - inkijkalbums van Ginette Minne 

17/05/12 - EDITIE #2 
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck 
HEEMKUNDE - projectie door Magda De Clerck 
VERZAMELEN - inkijkalbums van Ginette Minne 
VERZAMELEN - tentoonstelling door Jacques Carré 

VOLGENDE EDITIES: voorlopige planning 

26/08/12 
HEEMKUNDE - Klaas Carrette, Frank Van Eenooghe en Arnold 
Schaubroeck 
onderwerp: foto's van Schuiferskapelle 
RADIOAMATEURISME - lezing en demonstratie door Georg 
Barbary 
onderwerp: communicatie en techniek m.b.t. radioamateurisme 
VERZAMELEN - tentoonstelling door Bart D'ooghe 
onderwerp: krantenartikels m.b.t. Schuiferskapelle 

CREATIVITEIT - tentoonstelling door Christine Vandermeulen 
onderwerp: schilderijen en aquarellen 

21/10/12 
NATUURONDERZOEK - lezing door Joost Vandenberghe 
onderwerp: vleermuisonderzoek 
MUZIEK - optreden door Hanne Vanhoutte 
onderwerp: 2 mini-concertjes op klassieke gitaar 

Niet op de openbare weg gooien a.u.b. 


