deelnemers en daarbij kaapt ze met 2.500 stemmen meteen de publieksprijs weg.
Ze is daarmee een van de geselecteerde deelnemers die op de live-LP prijken
van deze wedstrijd. Het huwelijk van Rita maakt een einde aan het duo en aan de
reeks optredens, maar Rita speelt verder thuis in haar eentje.
Onder plaatselijke stimulans speelt ze in 2014 opnieuw even voor een select
publiek en het wordt het begin van een vernieuwde liefde voor de accordeon. Ze
start tevens met het volgen van lessen in de plaatselijke academie om de
knopaccordeon onder de knie te krijgen. Het optreden in ’t Kapellenoarke wordt
het eerste echt optreden in bijna 40 jaar, met dezelfde Roger Danneels-accordeon
die ze zich op 19-jarige leeftijd aanschafte. Misschien wordt het wel de start van
een nieuwe reeks optredens.
WIJNBOUW - voorstelling Wijngoed Kapelle door Emmanuel Audenaert
Onderwerp: wijnbouw in Schuiferskapelle om 16.30 u. + doorlopende projectie
Emmanuel en zijn echtgenote, beide dertigers, vestigden zich in 2010 in
Schuiferskapelle. Emmanuel is een onderhoudend man en zal aan de hand van
een presentatie in een half uurtje een voorstelling geven van Wijngoed Kapelle,
de naam die ze hun domein intussen hebben gegeven.
In 2011 planten ze een halve hectare wijnranken achter hun huis, met zowel witte
als blauwe druiven. Beide druivensoorten zijn specifiek geselecteerde kruisingen
om zo goed mogelijk te beantwoorden aan onze Kapelse grond en aan ons
gematigd zeeklimaat. In 2012 start Emmanuel een tweejarige cursus wijnbouw. In
2013 kunnen ze 200 flessen trekken van de oogst van het jaar voordien. In 2014
worden dat 1.000 flessen en dit jaar beloven er 2.000 flessen aan te komen. De
maximum opbrengst dat het perceeltje kan bieden is 2.500 flessen, maar mocht
uitbreiding mogelijk zijn dan schrikt een grotere wijngaard hen geenszins af. Van
de blauwe druiven wordt een bordeaux-achtig wijntje gemaakt, de witte druiven
worden verwerkt tot schuimwijn. Het streefdoel is om de schuimwijn in primeur
aan te bieden op deze editie van ’t Kapellenoarke. Mocht dit vooralsnog niet
lukken, dan kan je hem zeker proeven op de Kerstmarkt van dit jaar. Volgend jaar
dan zouden beide wijnen beschikbaar kunnen zijn in de lokale horeca. De sierlijke
etiketten en de romantische glazen liggen in elk geval al klaar om gebruikt te
worden.

Gemeente
Schuiferskapelle
OPENER
TIELT
ZOMERT

KERMIS + RANDANIMATIE
Kermisattracties vanaf 15.00 u.: draaimolen, schietkraam, eendjeskraam
Randanimatie: ijsjeskar (vanaf 15 u.), frietkraam (vanaf 11 u.), kindergrime +
ballonplooien + verkleedkoffer (van 15 u. tot 17 u.)
- VERKEERSINFO Voor de veiligheid van onze kinderen wordt het stukje Brouwerijstraat tussen
de H. D'hontstraat en Drie Wilgen het ganse weekend afgesloten.
Voor de avondmarkt op zaterdag wordt het stukje H. D’hontstraat tussen Club ’77 en de
Maalderijstraat afgesloten van 15 u. tot 22 u.

Tearoom ’t SMOEFELOARKE

Juni-kermis 2015
Alle info op www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle

Openingsuren tijdens de Dorpsfeesten: zaterdag en zondag non-stop vanaf 10 u.

Dorpscafé 't EEN en 't ANDER

Openingsuren tijdens de Dorpsfeesten: zaterdag en zondag non-stop vanaf 07.30 u.

Eventuele programmawijzigingen na 25/05/2015 zijn niet meer opgenomen in deze folder

~ Vrijdag 12 juni 2015 ~
KERMIS
Kermisattracties vanaf 15.30 u.: draaimolen, schietkraam, eendjeskraam

AFTRAP
Startschot van de juni-kermis én Tielt Zomert met receptie in aanwezigheid van
Burgemeester en Schepenen (o.v.) - verbroedering tussen en degustatie van het
Kapelse bier " 'nen Dirty Scum" en “ ‘nen Dooper” (Wingene Sint-Jan) - iedereen
welkom
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad -  0473 83 62 26 (Klaas)
19.00 u.: aanvang

STREEKBIEREN
Streekbierenavond - geen betere aansluiter op de aftrap en geen betere opener
om meteen in feeststemming te komen voor het ganse feestweekend 
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Warme Liefde -  ? (Klokkestraat)
20.00 u.: aanvang

~ Zaterdag 13 juni 2015 ~
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.)

KERMIS
Kermisattracties vanaf 15.00 u.: draaimolen, schietkraam, eendjeskraam
Randanimatie: ijsjeskar

AVONDMARKT
Markt met kunstambachten en artisanale streek- en hoeveproducten - lekkers en
leuks en moois van bij ons - uitreiking van een prijs onder het aanwezige publiek
via deelnameformulier - tevens frietkraam aanwezig
Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77
Organisatie: Dorpsraad -  051 40 49 63 (Luc)
17.00 u.: aanvang (tot 21.00 u.)
V.U.: V.Z.W. The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700 SKP - www.thedirtyscums.com

EETFESTIJN
BBQ-festijn met frietjes en koude groenten à volonté - 15 € voor volwassenen, 8 €
t.e.m. 12 jaar - kaarten verkrijgbaar bij alle bestuursleden en spelers en in ’t Een
en ’t Ander + aansluitend discobar
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Torensjotters -  0477 29 43 99 (Freddy)
19.00 u.: aanvang eetfestijn
20.30 u.: aanvang discobar

~ Zondag 14 juni 2015 ~
'T KAPELLENOARKE
In deze 9de editie van volkscafé 't Kapellenoarke kan je terecht voor een drankje
en een hapje. Traditioneel wordt een (niet-commercieel) forum geboden aan
inwoners van Schuiferskapelle om hun markante hobby of uitzonderlijk beroep
publiekelijk voor te stellen. Papa’s die zich mét kind(eren) tussen 16.00 u. en
17.00 u. aan de toog aanbieden, ontvangen een vaderdagattentie en gratis
kermistickets !
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums -  051 40 74 26 (Bart)
11.00 u.: café open
14.00 u.: aanvang (tot ongeveer 21.00 u.)
CREATIVITEIT - tentoonstelling door Christine Vandermeulen
Onderwerp: schilderijen (acryl) en aquarellen
Als jonge twintigster is Christine zich jaren terug vanuit Meulebeke op de
landelijke en zo goed als onbewoonde grens tussen Schuiferskapelle en Wingene
komen vestigen, daar waar de Kapelse Waalbosstraat overgaat in de Wingense
Walbosstraat. Sinds ongeveer 2010 heeft ze zich bekwaamd in het schilderen en
sindsdien kon ze al enkele malen deelnemen aan diverse tentoonstellingen,
voornamelijk in groepsverband. Ze is lid van de Wingense kunstkring Wenghina,
die heeft een afdeling die zich specifiek richt op kunstbeoefening door senioren.
Op de wekelijkse samenkomsten krijgen de ongeveer twintig leden professionele
begeleiding. Drie jaar terug was Christine ook al te gast op ’t Kapellenoarke #4
tijdens het jubileumjaar ter gelegenheid van 150 jaar Schuiferskapelle.
MUZIEK - optreden door Rita Houttekier
Onderwerp: 2 mini-concertjes om 15.30 u. en om 17.30 u.
Rita, geboren in de jaren ’50, vestigde zich een kleine 10 jaar geleden in
Schuiferskapelle.
Op de leeftijd van 9 jaar krijgt ze van Sinterklaas een speelgoedaccordeon, en al
snel wordt duidelijk dat Rita een natuurtalent is. Na eerst een overstap naar een
kleine accordeon, speelt ze vanaf 16 jaar op een grote klavieraccordeon. Een jaar
later vormt ze met haar 3 jaar jongere broer het Duo Rijanos. Broer Jan treedt
daarbij in de voetsporen van zijn vader en speelt drums. Duo Rijanos speelt
gedurende 4 jaar een 80-tal optredens op diverse feesten in de wijde omtrek. Eén
maal neemt Rita solo deel aan een accordeonwedstrijd met een kleine 40

