
 

 

 

 

Beste ’t Schipkenssympathisanten, 

In december sluiten we onze schippersdeuren om ze vanaf vrijdag 6/01/17 weer te openen.  We willen jullie nu dus al prettige feestdagen 

wensen met leuke vriendschappen en warme familiemomenten. Ondertussen zitten we niet stil en hebben we volgende socio-culturele 

activiteiten voor jullie in petto: 

13/01/17: 20u30 Gratis optreden Meugemiszinge? ten voordele van Kinderkankerfonds  

Inkom = gratis, er wordt langsgegaan met een collectebus ten voordele van Kinderkankerfonds 

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? Per persoon die het buffet 

neemt schenkt ’t Schipken 2 euro aan het Kinderkankerfonds.   

 

We zetten voor jullie een buffet klaar met verschillende soorten sauzen, waaronder scampi diabolique, zalm 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 Meugemiszinge 13/01/17 vanaf 19u: €20 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 

-zalm met preisaus 

-bolognaisesaus 

-pensen met warme kriekjes 

� 20 euro p.p. start buffet om 19u, start luisterconcert om 20u30 

 

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

 

 

 

27/01/17: 20u30 try-out nieuwste cabaretvoorstelling Nele Goossens: Dag Janine en 

dag José! 

Inkom = 10 euro  

 

Dag Janine en dag José De gevierde, zeer vinnige, nooit op haar mondje gevallen cabaretière 

Nele Goossens heeft een beslissing genomen! Na zich drie jaar lang door weer en wind op pad te hebben gewaagd voor iéder 

bordje met daarop "Te Koop!", heeft onze fiere heldin de knoop doorgehakt: zij heeft zich, in haar eentje, een waarachtig huis 

aangeschaft! In haar eigen ogen een regelrechte villa - maar wél eentje dat nog moet worden verbouwd. Niet erg, Nele voelt 

zich best lekker tussen het grove werkvolk, zelfs doet zij eigenhandig enige cementmolens sneller draaien. Ze werkt hard om 

de boel in te richten - naar een eigengemaakt paradijs, als het even kan. Een totaal nieuw leven! Maar.... durft zij nu ook een 

bezoek te brengen aan de nieuwe kruidenier? De nieuwe bloemist? En die eigenaardige buren, Janine en José - zou Nele 

Goossens het wel aandurven om die uit te nodigen voor haar housewarmingparty? Het moet gedaan zijn met oppervlakkige 

small talk. Maar het ware, diepzinnige gesprek: is de wereld daar wel klaar voor? "Dag Janine en dag José" is Nele haar derde 

zelfgeschreven onewomanshow. Het is een luchtige vertelling over het leven van alledag, maar met onderliggend een 

gevoelige noodkreet om een integer bestaan. Een niéuw bestaan, als het mag van hierboven. Argeloos grappig, snel en 

gevarieerd, maar dus zeker ook een tikkeltje literair. Herkenbaar voor ieder die zich, in deze jachtige wereld, een beetje een 

houvast bijeen droomt. 

 



Plaatsen zijn beperkt, gelieve vooraf te reserveren. 

 

Wil je graag genieten van ons huisbereid menuutje? 

*Lekkere lichtpikante paprikasoep 

*Keuze tussen quiche oesterzwam-ham-prei en quiche zalm (beide met warme mosterd-preisaus) 

*Keuze tussen tiramisu op basis van Geerts zelfgemaakte speculaas en smeuïge 

chocoladetaart 

� 26,5 euro p.p. (10 euro inkom inbegrepen) start menu om 19u, start try-out 

20u30 

Reservatie via femke.vleminckx@hotmail.be - 0472/79.48.64 graag bij reservatie vermelden 

welke quiche en welk dessert je kiest. 

16/02/17: 19u30 Gratis workshop Leren Slapen 



Een op drie Belgen slaapt slecht. Chronische stress, een ongezonde levensstijl of gepieker houdt ons ’s nachts wakker. De oplossing van dat 

slaapprobleem wordt al te vaak aangereikt in de vorm van een slaappil, maar daarmee wordt de onderliggende oorzaak netjes onder de mat 

geveegd. Waarom? 

Wil je echter een alternatieve manier leren kennen en beleven, kom dan op donderdag  16/02/2017 naar ’t Schipken voor een unieke workshop 

onder leiding van Pascale Crauwels (auteur van het boek: Leren slapen zonder pillen) 

Hoe reserveren? gratis, wel vooraf in te schrijven (beperkte plaatsen) 

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

Waar? ’t Schipken, Dam 114, 2890 Sint-Amands 

Wanneer? Donderdag 16 /02 deuren 19u -  workshop start om 19u30       

 

Januari t.e.m. maart werken van René De Saeger, 1ste solo expo 

In de maanden januari, februari en maart laten we u graag genieten van de tentoonstelling van de werken van René De 

Saeger. De tentoonstelling is gratis en telkens op vrijdag en zondag toegankelijk in de zaal van 't Schipken van 12u tot 19u.  

René is geboren in 1947 te Bornem, woont al 46 jaar in Puurs en schildert de laatste tijd vooral in Sint-Amands. De natuur, in al zijn 

vormen, heeft hem altijd kunnen inspireren. Waar hij vroeger (sedert 1995) vooral het landschap en de zee schilderde, zoekt hij het 

de laatste jaren meer in het tekenen naar levend model. Ook de combinatie landschap-zee-model kan hem boeien. Welkom!  

 

 

 

 

 



Voor de rest blijven we jullie uiteraard op vrijdag en zondag verwennen. 

 

Openingsuren vanaf 06/01/2017:  

Vrijdag: vanaf 12u 

Zondag: 12u-20u (keuken tot 19u) 

Heb je op vrijdag na een lange werkweek geen zin om te koken en ook geen zin in fastfood? Dan bieden wij je een lekker alternatief aan:  huisbereide 

quiches ,taart en soep.  Je bent welkom om deze lekkernijen ter plaatse te nuttigen of kan deze ook meenemen.  

Op zondag blijven we jullie verwennen met onze Bretoense zoete en hartige pannenkoeken.  

We nodigen jullie graag uit om op vrijdag of zondag van enkele nieuwe gerechtjes te komen genieten. 

 

 

Graag tot de volgende pannenkoek! 

 

Geert & Femke 

 

 

 


