
In 2012 zet CO7, in samenwerking met de gemeente Houthulst en de stad Harelbeke, de 

vinkensport in de kijker. De vinkenzetting kent een lange traditie, vele typische gebruiken 

en een rijke (beeld)taal. Al deze elementen komen aan bod tijdens de interactieve tentoon-

stelling en in de bijhorende brochure.

Fotografen Michaël Depestele en Nyk Dekeyser en regisseur Peter Ghesquière geven de 
tentoonstelling een artistiek tintje. Maar dat is nog lang niet alles. De leerlingen van het 
kunstonderwijs uit de Heilige Familie (Ieper) werken het hele schooljaar rond de vinkensport 
en striptekenaar Geert Verscheure tekende voor ons een stripverhaal. 

kom onze tentoonstelling bekijken op één van de volgende locaties:
• van 23 juni tot en met 11 juli 2012: Het Stationshuis in Merkem 
• van 8 tot en met 17 augustus 2012: Het Perron in Ieper 
• van 17 tot en met 29 september 2012: Gemeentehuis Langemark-Poelkapelle 
• van 1 tot en met 25 oktober 2012: Bibliotheek in Ieper 
• op 26, 27 en 28 oktober 2012: OC ’t Zonnerad in Zonnebeke, 
 ter gelegenheid van de jaarlijkse vinkententoonstelling en roofvogelshow
• op 24 en 25 november 2012: Maeke-blyde in Poperinge, 
 naar aanleiding van de jaarlijkse vogelshow van De Ware Vogelvrienden

suskewiet: vink je mee?



noteer ook deze data:

• 26 en 27 mei 2012: Gids Miguel Bouttry neemt je mee 

 op vinkenwandeling in Zonnebeke en omgeving. 

• 21 juni 2012: Historicus Filip Santens geeft in Lange-

 mark een lezing over de vinkensport. 

• 29 september 2012: In samenwerking met jeugdhuis 

 De Flodder in Langemark en de Ieperse jongeren van 

 Hypnoiz wordt een muzikaal evenement georganiseerd.

Neem een kijkje op www.suskenieuws.be voor een uitgebreid overzicht van alle evenementen. Je kan 

ons telefonisch bereiken op het nummer 057 23 93 09 (Mathias Cheyns – Erfgoedcel CO7) of via 

mail naar coordinator@co7.be (Rosita Boussemaere – Cultuurdienst CO7).

V.U.: Frans Masson, Voorzitter CO7, 
Grote Markt 1, 8970 Poperinge
Niet op de openbare weg gooien aub.

[1] Provinciaal Kampioenschap Zuidschote 2011 (Foto CO7 - Michaël Depestele) • [2] KM De Staalbekken, Zonnebeke (privécollectie ‘WESTHOEK ver-
beeldt’) • [3] Een creatie van één van de leerlingen van de H. Familie Ieper • [4] Raphaël Leeuwerck, vinkenier in hart en nieren (Foto CO7 - Nyk Dekeyser)

Heb je een creatieve pen? Neem dan deel aan de 
dichtwedstrijd ‘Ode aan de Vink’. 

Het winnende gedicht wordt opgenomen 
in de ‘Suskewiet’ brochure die alle 

bezoekers van de tentoonstelling en 
deelnemers van de activiteiten gratis mee krijgen.


