
 

 

 
 
 

 

 

DE KAPELLENAAR(STER) VAN 2012 ! 
 

Naam: 
Invuldatum: 
 
Indien nog niet eerder ingevuld 

Adres: 
Woonachtig in Schuiferskapelle sinds: 
Geboortejaar:    
Email-adres of telefoonnummer: 

 
Ik was erbij op 
 19/10/12 - KVLV - Afrikaanse Avond 
 21/10/12 - 't Wabliefje & The Dirty Scums - 't Kapellenoarke V - Club '77 
 26/10/12 - Bebloemingscomité - Prijsuitreiking Bebloeming 
 31/10/12 - KSA - Halloweentocht 
 02, 03, 04, 09, 10/11/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling 
 11/11/12 - Stedelijke Sportdienst - 11-novemberwandeling 
 18/11/12 - Gezinsbond - Geboortebos 
 24/11/12 - Gezinsbond - Sinterklaasfeest 
 25/11/12 - KVLV - Kookduel 
 15/12/12 - Kerstmarkt 
 
Vanaf 15/12/12 terug te bezorgen aan Bart D'ooghe, eventueel via Klaas Carrette, 
Bakkerij Vergote of Tearoom 't Smoefeloarke. De formulieren dienen uiterlijk tegen 
23/12/12 terug in het bezit te zijn van Bart D'ooghe. Bij een ex aequo zal de winnaar 
worden bepaald via een schiftingsvraag. 
 
28/12/12 - 'T KAPELLENOARKE: dorpscafé / hobby's / gezelschapsspelen 
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums 
Plaats: Club '77 - Aanvang 10.00 u. 
 
In volkscafé 't Kapellenoarke kan je gans de dag terecht voor een drankje en een hapje. 
Tevens wordt een forum geboden aan inwoners van Schuiferskapelle die een markante 
hobby uitoefenen om die publiekelijk voor te stellen. Voor jong en oud zijn er ook 
gezelschapsspelen ter beschikking. Op deze editie wordt de prijs uitgereikt aan Dé 
Kapellenaar(ster) van het vierde kwartaal. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan 
van het bier van The Dirty Scums zal 'nen Dirty Scum op deze editie van 't 
Kapellenoarke verkocht worden aan de prijs van een gewone consumptie. 
 
28/12/12 - SLOTRECEPTIE 
Organisatie: Dorpsraad i.s.m. Stad Tielt 
Plaats: Club '77 - Aanvang 19.30 u. 
 
Afsluiting van het feestjaar met toespraken van Bart en Klaas, respectievelijk  
vertegenwoordiger van 't Kapellenoarke en voorzitter van de Dorpsraad, en van de 
Burgemeester. Uitreiking van de prijs voor Dé Kapellenaar(ster) van het feestjaar 2012. 
Degustatie van het Kapelse bier 'nen Dirty Scum. 

Tearoom ’t SMOEFELOARKE 
Henri D'Hontstraat 29 - ma-vr van 14 u (do gesloten) - za van 11.30 u - zo van 10 u 

Terrascafé CREATIVE POINT 
Henri D'Hontstraat 16 - open op zonnige weekenddagen 

 
 

't KAPELLENOARKE 
EDITIE 6/6 

 
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 04/12/2012 zijn niet meer opgenomen in deze folder 

 



 

 
 

28/12/12 - EDITIE #6 
 
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).Onder de noemer " 't 1 en 't ander" gaat de vaste 
waarde van 't Kapellenoarke zijn deelname aan de laatste editie in. 
 
CREATIVITEIT 
Tentoonstelling door The Dirty Scums 
onderwerp: artwork van de voorbije 21 platen 
Een tentoonstelling van de verschillende stadia van het artwork van de voorbije 21 
platen van België's oudste punkgroep The Dirty Scums. Weinig bands evenaren 
dergelijk aantal platen in hun carrière, die van The Dirty Scums zijn dan bovendien nog 
allemaal in eigen beheer uitgebracht, wat al helemaal nog nooit eerder is vertoond. 
Zolang de voorraad strekt, zijn die dag gratis exemplaren te verkrijgen van hun kerst-cd "Santa 
Clauz has come !". 
 
VERZAMELEN 
Tentoonstelling door Joachim De Meyer 
onderwerp: miniatuurflesjes 
Twee jaar terug is Joachim - Dé Kapellenaar van het tweede kwartaal - miniatuurflesjes 
beginnen verzamelen en hij bezit er intussen zo'n 1.500. De flesjes zijn nog voorzien 
van de inhoud en die inhoud is steeds een alcoholische drank. 
 
ALLE 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 
 
21/10/12 - EDITIE #5 
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck 
NATUURONDERZOEK - lezing door Joost Vandenberghe 
MUZIEK - optreden door Hanne & Ilse Vanhoutte 
CREATIVITEIT - tentoonstelling en demonstratie door Achiel Devolder 
VERZAMELEN - tentoonstelling wielerattributen door Peter Remmerie 
 
28/12/12 - EDITIE #6 
HEEMKUNDE - projectie door K. Carrette, F. Van Eenooghe en A. Schaubroeck 
CREATIVITEIT - tentoonstelling door The Dirty Scums 
VERZAMELEN - tentoonstelling door Joachim De Meyer 

DE KAPELLENAAR(STER) VAN 2012 
 
Eén van de vele initiatieven die ter gelegenheid van het feestjaar in Schuiferskapelle in 
het leven werd geroepen, is "Dé Kapellenaar(ster) van 2012". 
 
Iedereen inbegrepen 
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, de 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 feestjaar 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 was opnieuw Steven Blyaert met 9 van de 13 
activiteiten. Hij nam zijn geschenk in ontvangst op 't Kapellenoarke IV van 21/10/12. De 
winnaar van het vierde trimester wordt bekend gemaakt op de laatste editie van 't 
Kapellenoarke op 28/12/12 omstreeks 16 u. De winnaar over het ganse jaar 2012 wordt 
bekend gemaakt tijdens de slotreceptie vanaf 19.30 u. 
 
Top 3 kwartaal 1 Top 3 kwartaal 2 Top 3 kwartaal 3 
1. Steven Blyaert 
2. Joachim De Meyer 
3. Eddy Goethals 

1. Joachim De Meyer 
2. ex aequo 
    Geert Verbeure 
    Steven Blyaert 
    Linda Vanyzere 
    Eddy Goethals 

1. Steven Blyaert 
2. ex aequo 
    Joachim De Meyer 
    Linda Vanyzere 
    Yamina De Meyer 
    Jan Mortier 

 
De meest bijgewoonde activiteiten 
 
Top 3 kwartaal 1 
1. KWK: Shopkaarting 
    De Pluimevrienden: 30-jarig jubileum (ex aequo op 1) 
3. 't Kapellenoarke I 
 
Top 3 kwartaal 2 
1. Duathloncomité: Belgisch Kampioenschap Duathlon 
2. The Dirty Scums: 30th Anniversary Gig 
3. 't Kapellenoarke II 
 
Top 3 kwartaal 3 
1. The Dirty Scums: Rock@Schuiferskapelle XII 
2. Dorpsfeesten: De Sterkste Kapellenaars 
    Dorpsfeesten: BBQ & Dorpsbal (ex aequo op 2) 
    KWK: 40-jarig jubileum (ex aequo op 2) 
 Niet op de openbare weg gooien a.u.b. 


