
Socio-cultureel programma 't Schipken najaar 2017 

 
Beste ’t Schipkenssympathisanten, 
 
Graag stellen we jullie ons programma voor het najaar van 2017 voor.  We zijn nog volop aan het 
prospecteren bij een aantal artiesten, maar deze artiesten liggen al vast (meer info zie onderaan): 
-do 14/09/17 om 20u30 Nele Bauwens: Wat een geluk TRY-OUT 
-do 19/10/17 om 20u30 Intgeniep: Jeukt 
-za 2/12/17 om 11u aperitiefconcert JILL 
 

14/09/17 om 20u30 Nele Bauwens: Wat een 
geluk TRY-OUT 
Nele Bauwens was onder andere  vaste zangeres 
bij de mamboband El Tattoo Del Tigre. Een jaar 
later bedacht ze samen met Lucas Van den Eynde 
en Tine Embrechts het Jukebox concept, een 
compilatie van 100 beste Nederlandstalige in het 
oor en oog springende nummers. Daarnaast 
speelde ze ook mee in Spoed en Zone Stad. En nu 
komt ze dus naar ’t Schipken. 

De hele wereld heeft kinderen.  
Behalve Nele Bauwens. 
Moet zij daarom integraal gek worden?  
Of kan zij juist verlicht ademhalen?  
Moet zij luisteren naar haar meedogenloze vriendinnen, die nu allen twee baby's op hun armen 
dragen?  
Moet zij de schuld geven aan haar levensgezel, die alvast is beginnen powertrainen?  
Of moet zij helemaal niets doen en gewoon genieten van iedere dag?  
Want ja, gelukkig is ze wél, Nele Bauwens.  
En gelukkig kunnen wij binnenkort weer naar haar prachtige, intieme, zelfgemaakte levensliedjes 
luisteren. 
 
Dolkomisch en doodserieus. 
Hilarisch en poëtisch. 
En buitengewoon persoonlijk. 
 
‘Wat een geluk’. 
De tweede solovoorstelling van Nele Bauwens. 
 
quotes: 
“In ‘Ik moet beter luisteren’ zie je de echte Nele op het podium, met haar eigen verhalen, in haar 
eigen kracht. De liedjes komen vanzelf, of zo klinken ze toch, met Nele zelf achter de piano en als het 
wat wilder mag, op een beat- en samplebox. Dit is volbloed cabaret, goed verteld, geacteerd en 
gezongen. Van deze dame gaan we nog veel horen!”  - De Standaard ★★★★ 



Inkom = €10     Inkom + buffet = €30      
Plaatsen zijn beperkt, gelieve vooraf te reserveren via femke.vleminckx@hotmail.be of 
0472/79.48.64. 

 
Wil je graag vanaf 19u genieten van ons huisbereid maaltijdpannenkoekenbuffet?  

 
We zetten voor jullie een buffet klaar met verschillende soorten sauzen, waaronder scampi 
diabolique, verse vis met prei, chili con carne enzovoort.  Daarnaast bakken we ook hartige 
boekweitpannenkoeken.  Dan is het aan jullie om deze hartige pannenkoek te beleggen met saus 
naar keuze.  Dit buffet is à volonté. 

 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met TRY-OUT Nele Bauwens vanaf 19u: €30 p.p.  
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en 
lactosevrij) met verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start Nele Bauwens om 20u30 

 
Reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be - 0472/79.48.64. 
 

19/10/17 om 20u30 Intgeniep: Jeukt 

Met: Jo Tambuyzer, Maarten Schuermans & Wouter Voorspoels  

Intgeniep serveert bevreemdende herkenbaarheid, 
herkenbare absurditeit en absurde bevreemding, 
en dat alles vooral om te lachen.  Intgeniep was 
finalist van het Leids Cabaret Festival 2007. 
Alexander Nijeboer vermeldde kort hierop 
Intgeniep als één van de meest belovende 
aanstormende talenten in de Cabaret en Comedy 
Gids. In 2009 werd Intgeniep winnaar van de 
Publieksprijs van het Humorologieconcours.  Nu 
komt Intgeniep dus naar ’t Schipken! 

Iedereen heeft wel eens jeuk waar je niet kan krabben. Maar wat als het onhoudbaar wordt?  
Ofwel laat je je chirurgisch krabben, maar dat wordt niet terugbetaald. Ofwel leert Intgeniep je 
alsnog krabben waar je niet kan krabben. Het enige dat Intgeniep daarvoor nodig heeft: jouw 
oprechte wil te krabben waar het niet kan en jeuk waar je niet kan krabben.  
De jeuk hoef je niet eens zelf mee te brengen. Intgeniep jeukt.  
Intgeniep jeukt iedereen. Ook de dieren.  



In 2009 werd Intgeniep winnaar van de Publieksprijs van het Belgische Humorologieconcours. 
Intgeniep was bovendien finalist van het Leids Cabaret Festival 2007 en werd in de Cabaret en 
Comedy Gids één van de meest veelbelovende talenten genoemd.  

Na het bijzonder goed ontvangen ‘Op een haar’, duikt Intgeniep nu de zaal in met veel meer van dat 
en niets minder. Een hoogst absurde, fantastische en muzikale voorstelling die stiekem uitblinkt. 
Intgeniep jeukt en doet dit geheel tegenwijs en eigendraads.  
Geniepige jeuk kan onvoorstelbaar plezant zijn. 

Inkom = €10     Inkom + buffet = €30      
Plaatsen zijn beperkt, gelieve vooraf te reserveren via femke.vleminckx@hotmail.be of 
0472/79.48.64. 

 
Wil je graag vanaf 19u genieten van ons huisbereid maaltijdpannenkoekenbuffet?  

 
We zetten voor jullie een buffet klaar met verschillende soorten sauzen, waaronder scampi 
diabolique, verse vis met prei, chili con carne enzovoort.  Daarnaast bakken we ook hartige 
boekweitpannenkoeken.  Dan is het aan jullie om deze hartige pannenkoek te beleggen met saus 
naar keuze.  Dit buffet is à volonté. 

 
hartig pannenkoekenbuffet in combinatie met Intgeniep vanaf 19u: €30 p.p.  
(à volonté) hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus gluten- en 
lactosevrij) met verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 
=> 30 euro p.p. incl inkom, start buffet om 19u, start Intgeniep om 20u30 

 
Reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be - 0472/79.48.64. 
 

26/11/17 om 11u aperitiefconcert met JILL  
 
In december sluit ’t Schipken voor een maandje haar deuren.  Om 2017 leuk af te 
sluiten organiseren we een aperitiefconcert voor jullie. 

De appel valt niet ver van de boom. Jill is de dochter van Paul Heyninck, voorman 
van ‘De Vaganten’, en dus gezegend met een betoverend keelgeluid.  Jill brengt 
kleinkunst met grote K.  Niemand blijft onberoerd bij het luisteren naar haar 
teksten die soms  existentieel zijn, soms mystiek, maar steeds poëtisch.   

 



In het programma “Ontmoetingen” neemt JILL je moeiteloos mee in haar gevoelswereld die plots 
ook de jouwe blijkt te zijn. Want JILL zingt niet alleen, ze belichaamt elk woord heel authentiek en 
nodigt je zo uit om dieper te kijken en te voelen.  

Haar teksten zijn soms existentieel, soms mystiek maar steeds poëtisch. Haar stem is warm, helend, 
zuiver, haar gitaarspel fijn, gevarieerd met verrassende akkoorden. 

Ze durft zichzelf én het publiek opzadelen met een aantal prangende vragen en brengt zo 
onmiskenbaar een boodschap. 

Een kruispunt tussen het luisterlied en poëzie vanuit een eigen levensbeschouwende visie! 

Aperitiefconcert (=inkom + glaasje cava of lambrusco of non-alcoholisch cocktail) = €15      
Maaltijdpannenkoeken- en zoete dessertenpannenkoekenbuffet zonder concert = €25      
All-in= aperitiefconcert + hartig buffet + zoet buffet = €40    €35      
 

maaltijdpannenkoeken- en zoete dessertenpannenkoekenbuffet: 
 
gang 1: hoofdgerecht: hartige Bretoense pannenkoeken (gemaakt van boekweitmeel dus 
gluten- en lactosevrij) met verschillende soorten sauzen/beleg in buffetvorm à volonté: 
-scampi diabolique 
-chili con carne 
-verse vis met preisaus 
-bolognaisesaus 
-pensen met warme kriekjes 

 
gang 2:dessert: zoete pannenkoeken (gemaakt van tarwebloem) à volonté met in 
buffetvorm: 
- kandijsuiker 
- bloemsuiker 
- kinnekessuiker 
- choco 
- confituur 
- warme kriekjes 
 
 
Hoe reserveren?  
Reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be - 0472/79.48.64 
 

 

openingsuren 't Schipken om een Bretoense pannenkoek te komen eten: 
vrijdag vanaf 12u 
zondag 12u-20u (keuken doorlopend open en sluit om 19u) 
 
 



Graag tot een volgende pannenkoek! 
 
Geert en Femke  
't Schipken 
Dam 114 
2890 Sint-Amands 
0472/79.48.64 
www.facebook.com/tschipkensintamands 
http://federo.wixsite.com/t-schipken 
 


