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Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente SSSSchuiferskapellechuiferskapellechuiferskapellechuiferskapelle    
    JuniJuniJuniJuni----kermis 2019kermis 2019kermis 2019kermis 2019    

 

 
KERMIS 

 
Kermisattracties: draaimolen, schietkraam, eendjeskraam, friet- en oliebollenkraam 
Vrijdag: vanaf 16.30 u. - zaterdag en zondag: vanaf 14.00 u. (frietkraam op zondag 
vanaf 11.00 u.) 
 

TENTOONSTELLINGSSTRAAT 
 
Als uitnodiging op de tentoonstelling in ’t Kapellenoarke van werken van wijlen Frank 
Bogaert prijken in een postuum eerbetoon het ganse weekend ook foto’s van (details 
van) zijn werken aan de ramen van de deelnemende woningen van de H. D’Hontstraat 
gelegen tussen ’t Een en ’t Ander en Club ’77. 
 

VERKEERSINFO 
 
Voor de opbouw van de kermis, de veiligheid van onze kinderen en voor de avondmarkt 
worden volgende straten afgesloten en/of verkeersvrij gemaakt: 
 

Brouwerijstraat tussen H. D'hontstraat en Drie Wilgen 
van woensdag- tot maandagmorgen 

H. D’hontstraat tussen Club ’77 en Biermanstraat 
zaterdag van 13 tot 24 u. - zondag van 13 tot 18 u. 

 
Eventuele programmawijzigingen na 16/05/2019 zijn niet meer opgenomen in deze folder 



~~~~Vrijdag 14 juni 2019Vrijdag 14 juni 2019Vrijdag 14 juni 2019Vrijdag 14 juni 2019    ~~~~    
 

MET TOETERS EN BELLEN 
Onder begeleiding van politie en o.v. een paardenkoetsje trekken alle Kapelse kinderen 
t.e.m. 12 jaar al of niet met papa en mama samen naar de opening van de kermis waar 
hen gratis draaimolentickets en een ijsje wachten 
Locatie vertrek: Dorpsplein Schuiferskapelle 
Organisatie: Bewonersplatform  - ℡ 0473 83 62 26 (Klaas) 
16.30 u.: samenkomst op het dorpsplein 
 

WANDELVOETBAL (o.v.) 
Wedstrijd OKRA - Schuiferskapelle (geïnteresseerde Kapellenaars kunnen zich uiterlijk 
tegen 01/06 inschrijven via vera.braeckevelt@skynet.be) 
Locatie: voetbalterrein - Kronkelbeekstraat 42A 
Organisatie: OKRA Schuiferskapelle - ℡ 0475 46 52 04 (Guido) 
19.00 u. - 20.00 u.: wedstrijd 
 

~~~~Zaterdag 15 juni 2019Zaterdag 15 juni 2019Zaterdag 15 juni 2019Zaterdag 15 juni 2019    ~~~~    
 

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.) 
 

MARKT 
Markt met kunstambachten en consumeren van lokale artisanale streek- en 
hoeveproducten - lekkers en leuks en moois van bij ons - gratis draaimolentickets bij 
aankoop bij de standjes (zolang de voorraad strekt) 
Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77 
Organisatie: Bewonersplatform SKP  - ℡ 0475 46 52 04 (Vera) - ℡ 051 40 74 26 (Bart) 
17.00 u.: aanvang (tot 21.00 u.) 
 

 
  Tearoom ’t SMOEFELOARKE 

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. 

 

Schuiferskapelle Schuiferskapelle Schuiferskapelle Schuiferskapelle ----    Save the DateSave the DateSave the DateSave the Date    
 
 
 

THE DIRTY SCUMS 
26/05/2019: Schuimend Klassiek: accordeon - ’t Een en ‘t Ander 

14/07/2019: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat 

21/07/2019: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat 

18/08/2019: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat 

25/08/2019: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat 

07/09/2019: Rock@Schuiferskapelle - Club ‘77 

24/11/2019: Schuimend Klassiek: viool - ’t Een en ‘t Ander 

 

WIELRENNEN 
23/06/2019: doortocht Elfstedenronde 

13/07/2019: Wedstrijd Elite z.c. 

18/08/2019: Wielerjeugddag 

 

‘T EEN EN ‘T ANDER 
28/06/2019: Kapelle Plage 

 

DORPSFEESTEN 
06/09/2019: Dorpsfeesten Schuiferskapelle 

07/09/2019: Dorpsfeesten Schuiferskapelle 

08/09/2019: Dorpsfeesten Schuiferskapelle 

 

COMEDY FOR LIFE 
Tijdens de Warmste Week: 24 u. vrije radio, urban trail met optredens, workshops 

(koken bv.), kinderanimatie, … 
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PODIUM - optreden door Rita Houttekier - om 15.30 u. en om 17.30 u. 

Onderwerp: 2 mini-concertjes op accordeon 

 

De in 2015 geuite wens dat Rita na haar eerste 

publiek optreden terug zin en kans zou krijgen om 

verder op te treden, werd vervuld. Rita trad sindsdien 

al regelmatig even in de openbaarheid, zo ook nu 

weer in ’t Kapellenoarke. 

 

Dit is wat we in 2015 schreven over Rita naar 

aanleiding van haar come-back toen in ’t 

Kapellenoarke #9: 

 

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 

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. 

MUZIEK 
Gilbert & Rita luisteren de avondmarkt op met bekende deuntjes op gitaar en accordeon. 
Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77 
Organisatie: Bewonersplatform SKP - ℡ 051 40 74 26 (Bart) 
18.00 u. - 18.15 u.: avondmarkt / 18.30 u. - 18.45 u.: ’t Een en ‘t Ander 
19.00 u. - 19.15 u.: avondmarkt / 19.30 u. - 19.45 u.: ’t Een en ‘t Ander 
 

EETFESTIJN 
Warme beenhesp met frietjes en groenten - 16 € 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) 
14.30 u.: deuren + terras open 
19.30 u.: aanvang eetfestijn 
21.00 u.: aanvang discobar 
 

~~~~Zondag 16 juni 2019Zondag 16 juni 2019Zondag 16 juni 2019Zondag 16 juni 2019    ~~~~    
 

SPEELVOORMIDDAG 
Bouw- en speelvoormiddag voor jong en oud met LEGO ® - en LEGO Duplo ® -
bouwstenen.  
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42 
Organisatie: Gezinsbond - ℡ 0473 83 62 26 (Lore) 
09.30 u.: aanvang (tot 12.00 u.) 
 

BEELDENDE KUNST 
In de tuin van Wijngoed Kapelle worden van half mei tot half september monumentale 
houtsculpturen van de Kapelse kunstenaar Philippe Gouwy tentoongesteld. Binnen 
worden schilderijen geëxposeerd van Alida Lyssens. Ter gelegenheid van de juni-kermis 
kan van een aperitief worden genoten in aanwezigheid van beide kunstenaars. 
Locatie: Wijngoed Kapelle - Kapelleweg 24 
Organisatie: Wijngoed Kapelle - ℡ 0478 29 45 65 (Manu) 
10.30 u.: bar open (tot 13.00 u.) 
 

'T KAPELLENOARKE 
In deze 13de editie van volkscafé 't Kapellenoarke kan je terecht voor een drankje en 
wat cultureel vertier. Traditioneel wordt een (niet-commercieel) forum geboden aan 
inwoners van Schuiferskapelle om hun markante hobby of uitzonderlijk beroep 
publiekelijk voor te stellen.  
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42 
Organisatie: The Dirty Scums - ℡ 051 40 74 26 (Bart) 
14.00 u.: aanvang (tot ongeveer 21.00 u.) 
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HEEMKUNDE - documentaire “Kinderen van toen, Senioren van nu” - doorlopend 
Onderwerp: senioren vertellen over hun kindertijd in de jaren ’30, ’40, ‘50 
 

Achttien senioren vertellen over hun kindertijd in de 

jaren ’30, ’40 en ’50: hoe ze woonden, vooral buiten 

speelden, naar school gingen, vaak straf kregen, welke 

kleren ze droegen, wat ze aten en dronken, de eerste 

radio’s en tv’s, de zeldzame uitstapjes, godsdienst en 

de oorlog. Tien kinderen verplaatsen zich in die situatie 

van vroeger. De levendige verhalen van de “kinderen 

van toen” en de frisse reacties van de “kinderen van nu” 

werden samengevoegd met archiefmateriaal en 

animatiefilm tot een vlotte documentaire voor jong en 

oud. 

 

Deze documentaire uit 2014 van bijna 30 minuten was 

een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen samen 

met de stad Tielt en de gemeenten Meulebeke, 

Dentergem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Wielsbeke en Wingene, met partners 

Katholieke Hogeschool Vives Campus Tielt, het Centrum Agrarische Geschiedenis, de 

Roede van Tielt en in samenwerking met andere heemkundige kringen, lokale 

verenigingen en instellingen uit de regio. 

 

Voor Schuiferskapelle is Vera Braeckevelt vertegenwoordigd, de bezige bij en 

voormalige schooljuffrouw die op ’t Kapellenoarke van vorig jaar instond voor een 

doorlopende presentatie van schoolfoto’s van “de meisjesschool” van Schuiferskapelle 

van 1962 tot 1998. 

 

Dit zijn alle “kinderen van toen” die aan het woord komen in de documentaire: 

 

Dentergem: Gabriel Desmet en Marcella Delagrange  

Meulebeke: Godfried Vuylsteke en Lea Caenepeel  

Oostrozebeke: Daniel Roobroeck, Jozefa Ledure en Monique Dujardyn  

Pittem: Hilda Vercampt, Noël Laethem en Maurice Thorré  

Ruiselede: Etienne Vandevoorde en Elza Musschoot  

Tielt: Vera Braeckevelt en Ernest Waûters  

Wielsbeke: Gilbert Tyberghien en Edith Vandemaele  

Wingene: Leo Brengman en Jackie Verhoye 
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KUNST - tentoonstelling door Frank Bogaert 
Onderwerp: schilderijenreeks "Ode aan de ijdelheid" 
 

Vijf jaar terug werd in ’t Kapellenoarke de 

helft van de 100 werken van de serie “Ode 

aan de ijdelheid” van Frank Bogaert 

tentoongesteld. Datzelfde jaar is Frank in 

december van ons heengegaan. Vijf jaar 

later, en net als toen alweer in combinatie 

met verkiezingen die pas achter de rug 

zullen zijn, wordt de andere helft van de 

serie tentoongesteld. Recent kreeg Frank 

in het Sint-Andriesziekenhuis nog een 

postuum eerbetoon door een nieuwe 

vergaderzaal naar hem te noemen. Dit 

lokaal werd opgesmukt met een kleine 20 

werken uit het eerste reeds 

tentoongestelde deel van dezelfde serie. 

Op de tentoonstelling in ’t Kapellenoarke 

wordt doorlopend een interview met Frank 

uit 1999 getoond (o.v.). 

 

Dit is wat we in 2014 schreven over Frank na wat vermoedelijk zijn laatste interview was: 

 

De Tieltse kunstschilder Frank Bogaert kwam zich in 2001 in Schuiferskapelle vestigen. 

De kluizenaar toverde er de voormalige stoffenwinkel in het centrum van het dorp om tot 

een heel merkwaardig museum van voornamelijk Afrikaanse kunst en eigen werk. Hij 

schildert vooral losse werken, maar het gebeurt ook dat hij zich aan het werk zet voor 

een reeks schilderijen over eenzelfde onderwerp. Zo bestaat er o.a. een serie 

geïnspireerd op de gifgasaanvallen in WOI en een verzameling van 304 erotisch getinte 

kleine afbeeldingen van fictieve pausen op 1 groot schilderij. Onder meer de aanloop 

naar de Federale en Vlaamse verkiezingen van 1999 liet Frank inspireren tot een politiek 

getinte reeks van 100 schilderijen. In 1999 zelf reeds werden die onder de titel "Ode aan 

de ijdelheid" tentoongesteld in het Tieltse Cultureel Centrum. Het stadsbestuur vond de 

werken zo uniek dat besloten werd meteen de volledige reeks aan te kopen.  De helft 

van de schilderijen heeft zijn plaats gevonden in het stadhuis maar de andere helft werd 

tot op heden nooit meer geëxposeerd. Het stadsbestuur werd bereid gevonden deze 

eenmalig tentoongestelde werken uit te lenen aan 't Kapellenoarke. Het betreft bizarre, 

ludieke, nihilistische uitvergrote pasfoto's van fictieve politici als leden van een 

ontmenselijkte politieke kaste: ideaal om met een glimlach op het gezicht en een goed 

glas bier in de hand te bekomen van de nieuwe verkiezingen die net achter de rug zullen 

zijn. 
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