LAATSTE EDITIE: 28/12/12
HEEMKUNDE - Klaas Carrette, Frank Van Eenooghe en Arnold
Schaubroeck
onderwerp: foto's van Schuiferskapelle
CREATIVITEIT - tentoonstelling door The Dirty Scums
onderwerp: artwork van de voorbije 21 platen
VERZAMELEN - tentoonstelling door Joachim De Meyer
onderwerp: miniatuurflesjes
DE KAPELLENAAR(STER) VAN 2012
Eén van de vele initiatieven die ter gelegenheid van het
feestjaar in Schuiferskapelle in het leven werden geroepen, is
"Dé Kapellenaar(ster) van 2012".
Iedereen neemt deel
Elke Kapellenaar krijgt per trimester minstens één maal
persoonlijk de overzichtsflyer van de activiteiten n.a.v. 150 jaar
Schuiferskapelle in de bus. Daarnaast is die ook beschikbaar
op enkele strategische plaatsen zoals de bakkerij, tearoom, de
kapsalons, …, en natuurlijk is de flyer ook te downloaden van
de Kapelse website (go.to/schuiferskapelle). Elke inwoner krijgt
via een invulformulier op deze flyer de mogelijkheid om deel te
nemen aan "De Kapellenaar(ster) van 2012". De ingevulde
formulieren bieden tevens een inzicht in de activiteiten die het
meest aanslaan bij de Kapellenaars. De winnaar en drager van
de eretitel is telkens de inwoner die het meest aantal activiteiten
per kwartaal heeft bezocht. Op het einde van het jaar wordt
daar bovenop ook nog een algemene winnaar voor het
volledige jaar uitgeroepen.
De winnaars
Voor het eerste trimester had Steven Blyaert 7 van de 9
activiteiten bijgewoond. Op 't Kapellenoarke II van 17/05/12
mocht hij hiervoor een mooie prijs in ontvangst nemen. De
winnaar van het tweede trimester was Joachim De Meyer die 6
van de 8 activiteiten bijwoonde. Hij nam zijn geschenk in
ontvangst op 't Kapellenoarke IV van 26/08/12. De winnaar van
het derde trimester wordt bekend gemaakt op deze vijfde editie
van 't Kapellenoarke.

't KAPELLENOARKE
EDITIE 5/6
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 zanger/gitarist 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 23/09 zijn niet meer opgenomen in deze flyer

21/10/12 - EDITIE #5
HEEMKUNDE
Projectie door Klaas Carrette, Frank Van Eenooghe en
Arnold Schaubroeck
onderwerp: foto's van Schuiferskapelle
Doorlopende thematische projectie van foto's uit de privéarchieven 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). "Klasfoto's" is het
thema van deze editie.
NATUURONDERZOEK
Lezing door Joost Vandenberghe
onderwerp: vleermuisonderzoek
Joost, onze man van de nacht, is gepassioneerd door alles wat
met vleermuizen heeft te maken. Met een presentatie van een
half uurtje omstreeks 16 u. laat hij ons kennis maken met deze
duistere creaturen.
MUZIEK
Optreden door Hanne & Ilse Vanhoutte
onderwerp: mini-concertjes op gitaar & piano
Hanne zal samen met haar zus Ilse in de namiddag twee maal
een kwartiertje optreden, omstreeks 15 u. en omstreeks 17 u.
Ingrediënten: covers op folkgitaar en piano, met samenzang
van de twee zussen.
CREATIVITEIT
Tentoonstelling en demonstratie door Achiel Devolder
onderwerp: houtsculpteren en letterkappen
Achiel, reeds meer dan 30 jaar Kapellenaar, is een kwieke
zeventiger. Zijn ganse leven heeft hij hobby's uitgeoefend die

met handwerk hadden te maken: handboekbinden, kalligrafie,
tekenen, figuurzagen, …, sinds een vijftal jaar is daar
sculpteren in hout bijgekomen, en sinds een drietal jaar
letterkappen in steen. Van beide laatste hobby's worden
werken tentoongesteld en in de namiddag vindt ook een
demonstratie plaats.
VERZAMELEN
Tentoonstelling wielerattributen door Peter Remmerie
Peter, opgegroeid in een wielerminnend gezin, is van
kindsbeen af een wandelende encyclopedie wanneer het op
wielrennen aankomt. Als nieuweling heeft hij ooit zelf
deelgenomen aan wedstrijden, maar daarna heeft hij zich in het
grote peloton der wielertoeristen opgehouden. Deze wielergek
bezit een immense schat aan filmpjes en tastbaar materiaal, die
hij graag met ons deelt.
VORIGE EDITIES
04/03/12 - EDITIE #1
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck
CREATIVITEIT - tentoonstelling door Annita Landuyt
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
24/06/12 - EDITIE #3
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck
VERZAMELEN - tentoonstelling door Rudi Minne
VERZAMELEN - tentoonstelling door Ginette Minne
VERZAMELEN - tentoonstelling door Arsène Vandaele
26/08/12 - EDITIE #4
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck
VERZAMELEN - tentoonstelling door Bart D'ooghe
VERZAMELEN - inkijkalbums van Ginette Minne
CREATIVITEIT - tentoonstelling door Christine Vandermeulen
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

