
bodemvondsten. Met het oog op een correcte datering wordt alles getoetst op o.a. 
diverse internetsites, determinatiedagen, …, alsook in de Aalterse club waarvan 
hij lid is. Hij brengt tevens zijn mentor Ronny mee die zich voornamelijk 
specialiseert in opgedolven oorlogsmateriaal en die haalt zelfs regelmatig 
volledige wapens boven. In de zaal zal er gelegenheid zijn om zelf een 
metaaldetector te hanteren en iets op te zoeken in een daartoe voorziene ruimte. 
 
MUZIEK - optreden door Mr. Walkman 
Onderwerp: 2 akoestische mini-concertjes om 15.30 u. en om 17.30 u. 
 
Mr. Walkman is een Tieltenaar die zich sinds twee jaar gevestigd heeft in 
Schuiferskapelle. In tegenstelling tot de andere twee hobbyisten zoekt Mr. 
Walkman niets in de grond maar zingt en speelt hij uit de grond van zijn hart. Als 
puber drumde hij al bij de Tieltse hardcoreband The Deal, nu is hij al enkele jaren 
zanger bij de powerrockband Godspeed, telkens in combinatie met zijn broer als 
gitarist van de band. Godspeed was eerder al te zien in Club '77, nl. op TieltRockt! 
in 2010 en op Rock@Schuiferskapelle XII in 2012, beide in een organisatie van 
The Dirty Scums. Ook Mr. Walkman zelf was al eerder te zien in Club '77, nl. als 
opener van Rock@SKP XII. Als solartiest begeleidt Mr. Walkman zichzelf op 
gitaar en biedt hij een heel wat rustiger repertoire dan met Godspeed het geval is. 
Ingetogen brengt hij een ode aan bands die op een of andere manier belangrijk 
voor hem waren of hem hebben beïnvloed. Hij zingt en speelt voor ons 
voornamelijk covers van het zachtere werk van actuele rockgroepen, doorweven 
met eigen werk. 
 
 
RANDANIMATIE 
 
Springkasteel - ijsjeskar - … 
Onder voorbehoud: kermiskraam - braadworstenkraam - gezelschapsspelen -
volksspelen - … 
 

KUNST 
 
Vrij atelierbezoek op zondag van 14 u. tot 19 u. 
Kunstschilder FRANK BOGAERT - H. D’Hontstraat 1 

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

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

V.U.: V.Z.W. The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700  SKP - www.thedirtyscums.com 
 

GemeenteGemeenteGemeenteGemeente    
SchuiferskapelleSchuiferskapelleSchuiferskapelleSchuiferskapelle 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JuniJuniJuniJuni----kermis 2013kermis 2013kermis 2013kermis 2013    
 

Alle info op www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle 
 

 
Eventuele programmawijzigingen na 14/05/2013 zijn niet meer opgenomen in deze folder 



~ Vrijdag 14 juni 2013 ~~ Vrijdag 14 juni 2013 ~~ Vrijdag 14 juni 2013 ~~ Vrijdag 14 juni 2013 ~    
BINGO 
 
Bingoavond - 3 ronden: 3 ronden met een prijs ter waarde van 50 € - inleg: 5 € 
voor 1 kaart, 10 € voor 3 kaarten, 15 € voor 5 kaarten 
Locatie: Club '77 - Brouwerijstraat 
Organisatie: Pannentheater - ℡ 0486/33.66.50 (Jimmy) 
20.00 u.: inschrijving 
20.30 u.: aanvang 
 

~ Zaterdag 15 juni 2013 ~~ Zaterdag 15 juni 2013 ~~ Zaterdag 15 juni 2013 ~~ Zaterdag 15 juni 2013 ~    
 

PETANQUETORNOOI 
 
Voorjaarskampioenschap van Schuiferskapelle - voor alle OKRA-leden en alle 
inwoners van Schuiferskapelle 
Locatie: petanqueveld Brouwerijstraat (aan KSA-heem) 
Organisatie: OKRA Schuiferskapelle - ℡ 051/40.12.08 (Mia) 
13.00 u.: inschrijving + samenstelling van de ploegen 
14.00 u.: aanvang (tot 17.00 u.) 

 
 
EETFESTIJN 
 
Feestgebraad met frietjes en koude groenten à volonté - 15 € voor volwassenen, 
8 € t.e.m. 12 jaar - kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden en spelers 
 + Optreden (Martine) 
 + Discobar (Ronny De Four) 
Locatie: Club '77 - Brouwerijstraat 
Organisatie: Torensjotters - ℡ 0477/29.43.99 (Freddy) 
19.00 u.: aanvang eetfestijn 
20.30 u.: aanvang discobar 
22.00 u.: aanvang optreden Martine 

 

- VERKEERSINFO - 
Voor de veiligheid van onze kinderen 

is de parking van Club '77 de ganse zondag niet beschikbaar 

~ Zondag 16 juni 2013 ~~ Zondag 16 juni 2013 ~~ Zondag 16 juni 2013 ~~ Zondag 16 juni 2013 ~    
 
'T KAPELLENOARKE 
 
In deze 7de editie van volkscafé 't Kapellenoarke kan je terecht voor een drankje 
en een hapje. Traditioneel 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. 
Locatie: Club '77 - Brouwerijstraat 
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums 
14.00 u.: aanvang (tot ongeveer 21.00 u.) 
 
 
NATUURONDERZOEK  - doorlopende tentoonstelling door Wim Creytens 
Onderwerp:  hedendaagse en fossiele haaien- en roggentanden 
 
Van kindsbeen af was Wim al geboeid door de prehistorie en de oorsprong van 
ons bestaan. Later heeft deze fascinatie zich van langsom deskundiger geuit. Ook 
zijn beroep als psychotherapeut maakt deel uit van de zoektocht naar de 
oorsprong van wat een mens maakt tot wie hij is. Wim is afkomstig van Wingene, 
had al steeds familiebanden in Schuiferskapelle, en woont er zelf sinds 1980. Zijn 
huis bevat inmiddels een waar privé-museum, met een collectie gaande van 
fossiele haaientanden tot hedendaagse haaiengebitten. Ook de roggen, evenals 
de haaien behorende tot de kraakbeenvissen, ontbreken er niet. Hij speurt al zijn 
schatten zelf op. Dat gebeurt zowel in de onmiddellijke omgeving - waar je hem 
steeds kan vinden waar de ondergrond wordt bovengehaald (kleiputten, 
bouwputten, …) - als in de buurlanden. Zijn vondsten bestrijken tientallen 
miljoenen jaren (van het Krijt tot nu), en zijn allemaal professioneel  geordend, 
geklasseerd en gedocumenteerd. Op deze tentoonstelling biedt hij ons een blik op 
een beperkte set uit zijn immense verzameling. 
 
METAALDETECTIE  - doorlopende tentoonstelling door Joeri Wauters 
Onderwerp: antieke en militaire voorwerpen 
 
Metaaldetectie is een onderzoeksmethode voor de opsporing van metalen 
voorwerpen in de bodem met behulp van een metaaldetector. Joeri, afkomstig van 
Dendermonde maar door de liefde in Schuiferskapelle beland, had al steeds een 
meer dan normale archeologische interesse. Het is evenwel pas twee jaar 
geleden dat hij zich een metaaldetector aanschafte om zelf in de grond te 
speuren. Hij doet dit voornamelijk op akkers in Schuiferskapelle en bij 
gelegenheid ook in Wingene en in Ruiselede, en altijd vindt hij wel iets. Zo heeft 
hij al heel wat oorlogsmateriaal verzameld uit beide wereldoorlogen (kogels, 
insignes, wapenonderdelen, ..) maar ook munten vanaf de 12de eeuw en 
gebruiksvoorwerpen uit voornamelijk de Middeleeuwen behoren tot zijn 


