
 

 

 
 
 

 

 

09/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77 
10/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77 
11/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77 
12/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77 
13/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77 
15/08/12 - Zomerfietstocht - Club '77 
26/08/12 - 't Kapellenoarke: dorpscafé+markante hobby's+gezelschapsspelen 
 
02/09/12 - Gezinsbond - Gezinsfietstocht - Club '77 (onder voorbehoud) 
07/09/12 - Dorpsfeesten  
08/09/12 - Dorpsfeesten  
09/09/12 - Dorpsfeesten  
15/09/12 - KSA - Startdag KSA - KSA-lokaal 
 
19/10/12 - KVLV - Afrikaanse avond - Club '77 
21/10/12 - 't Kapellenoarke: dorpscafé+markante hobby's+gezelschapsspelen 
26/10/12 - Prijsuitreiking bloembedeling - Club '77 
27/10/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77 
28/10/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77 
31/10/12 - KSA - Halloweentocht - KSA-lokaal 
 
02/11/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77 
03/11/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77 
11/11/12 - Wandeltocht (afstanden: 7, 14 en 21 km) - Club '77 
18/11/12 - Gezinsbond - Geboortebos - Dag van de natuur - Club '77 
24/11/12 - Gezinsbond - Sinterklaasfeest - Club '77 
25/11/12 - Kookduel - Club '77 
15/12/12 - Kerstmarkt - Dorpsplein 
28/12/12  - Slotreceptie + 't Kapellenoarke: dorpscafé + markante hobby's + 
gezelschapsspelen - Club '77 
 
Coördinatie en eventuele reservaties: dorpsraadschuiferskapelle@gmail.com 
Alle info en updates m.b.t. de kalender: bart_dooghe@yahoo.com  
 

Oproep aan de Kapelse hobbyisten 
 
Gedurende de zes dagen waarop 't Kapellenoarke wordt open gehouden in Club '77, wordt een 
forum geboden aan inwoners van Schuiferskapelle die een markante hobby uitoefenen om die 
publiekelijk voor te stellen. De interessesfeer waarbinnen de hobby zich situeert, maakt niet uit (bv. 
creativiteit, verzamelen, wetenschap, cultuur, heemkunde, bier brouwen, vliegtuigspotten, 
amateurastronomie, natuuronderzoek …), evenmin als de vorm waarin die wordt gepresenteerd 
(bv. tentoonstelling, lezing, optreden, … ). 
 
Ben je geïnteresseerd, neem dan snel contact op met Bart via mail naar bart_dooghe@yahoo.com 
waarin je je adres vermeldt, je hobby, en de eventuele technische zaken die je denkt nodig te 
hebben om die hobby publiekelijk tot zijn recht te laten komen (tentoonstellingspanelen, podium, 
micro, …) 
 

Tearoom ’t SMOEFELOARKE 
Henri D'Hontstraat 29 - ma-vr van 14 u (do gesloten) - za van 11.30 u - zo van 10 u 

Terrascafé CREATIVE POINT 
Henri D'Hontstraat 16 - open op zonnige dagen 

V.U.: V.Z.W. The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700  SKP - www.thedirtyscums.com 

 
 

ACTIVITEITEN 
JANUARI - FEBRUARI - MAART 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle info op http://go.to/schuiferskapelle 

 
Eventuele programmawijzigingen na 24/02/2012 zijn niet meer opgenomen in deze folder 

  

De geschiedenis van Schuiferskapelle in vogelvlucht 
 
13de eeuw: de heerlijkheid Hulswalle = het centrum van het 
huidige Schuiferkapelle 
1470: Schuverskapelle komt voor het eerst voor als 
toponiem 
1646: de naam Schuiferskapelle komt voor het eerst 
officieel voor (in de stadsrekening van de stad Tielt) 
1831: Schuyffers Kapelle wordt een zelfstandige parochie 
1862: Schuyffers Kapelle wordt een zelfstandige gemeente 
1977: Schuiferskapelle wordt een deelgemeente van Tielt 
2012: Schuiferskapelle viert zijn 150-jarig bestaan ! 
 
Oppervlakte: 7,93 km² 
Inwoners: 986 op 01/01/2010 - 958 in 2006 - 1.000 in 1970 
- 1.323 in 1863 - 1.272 in 1862 - 1.700 in 1830 - 1.060 in 
1786 



 

 
 

150 JAAR SCHUIFERSKAPELLE: 2012 / I 
 
JANUARI 
 
22/01/12 - Winterse Wandeling  (in het 10.000 stappen-kader)  
Organisatie: Sportraad Tielt - Plaats: Club '77 
Aanvang: inschrijven vanaf 10 u, tot 12 u voor 21 km, tot 14 u voor 7 en 14 km 
Deelname: 2,50 € (1,50 € tot 12 jaar) - verzekering, versnapering en gadget 
inbegrepen 
 
De gemiddelde Vlaming beweegt te weinig, met verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten, kanker, overgewicht, en diabetes. Het programma "10.000 stappen" 
probeert hier iets aan te doen. Wandel, loop, of step mee ! 
 
FEBRUARI 
 
19/02/12 - Gildhof gaat vreemd - Piv Huvluv met "10 jaar Piv Huvluv" 
Organisatie: CCG Tielt - Plaats: Club '77 
Aanvang: 19.00 u. - Inkom: 5 € 
 
Herkenbare en leuke situaties uit het dagelijks leven in een bijzonder humoristisch 
kleedje: anekdotes over Piv's schooljeugd en zijn eigen job als leraar, over 
trouwfeesten en zatte nonkels, en nog veel meer. 
 
24, 25, 26/02/12 - Shopkaarting 
Organisatie: KWK - Plaats: Club '77 
Aanvang: 24 en 25/02 om 19.00 u., 26/02 om 09.30 u. 
Inleg: 1,50 € 
 
Jaarlijkse kaarting (manillen en bieden), tombola (1ste prijs: boerenhesp - 2de prijs: VIP-
arrangement) en Rad van Fortuin (met talrijke prijzen) van de Kapelse WielerKlub.  
 
MAART 
 
03/03/2012 - Verlichte hoevewandeling 
Organisatie: Landelijke Gilde - Plaats: Club '77 
Aanvang: inschrijven tussen 18.45 u en 20 u - Deelname: 10 € (5 € tot 12 jaar) 
 
Een met meer dan 10.000 theelichtjes verlichte kindvriendelijke hoevewandeltocht van 
6 km. 4 stopplaatsen met een hapje of een drankje, bij terugkomst stoverij met frietjes. 
 
04/03/12 - 't Kapellenoarke - dorpscafé/markante hobby's/gezelschapsspelen 
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums  
Plaats: Club '77 - van 10.00 u. tot 21.00 u. 
 
In volkscafé 't Kapellenoarke kan je gans de dag terecht voor een drankje en een hapje. 
Tevens wordt een forum geboden aan inwoners van Schuiferskapelle die een markante 
hobby uitoefenen om die publiekelijk voor te stellen (zie aparte flyer). Voor jong en oud 
zijn er ook gezelschapsspelen ter beschikking. 

09 & 10/03/12 - 30-jarig jubileum De Pluimevrienden 
Organisatie: De Pluimevrienden  
Plaats: Club '77 - Inleg 2,00 € 
 

09/03/12: Kaas- en wijnavond + Wijnkaarting + Magical moments door 
goochelaar Mario Fernàndez 
Aanvang: 20.00 u. - Kostprijs: 15 € voor Kaas & wijn 
 
10/03/12: 4de manche van de Eurokaarting (100 deelnemers - 12 Tieltse 
ploegen) + 1ste open Kapellekaarting (prijzenpot: 300 € - 3 voorrondes voor 
128 deelnemers - achtste finale voor 32 deelnemers - kwartfinale - finale) + 
Wijnkaarting 
Aanvang Eurokaarting: 17.30 u. 
Inschrijving Kapellekaarting: 16.00 u. - 19.30 u. 
Aanvang Kapellekaarting: 20.00 u. - Finale: 23.11 u. 
Aanvang Wijnkaarting: 21.30 u. 

 
23/03/12 - Sportquiz 
Organisatie: Torensjotters 
Plaats: Club '77 - Aanvang: 20.00 u. - Deelname: 12 €/ploeg 
 
Vijfde sportquiz van de Kapelse voetbalclub. Ploegen van 2 tot 4 spelers, 10 reeksen. 
Uiterste inschrijvingsdatum: 20/03/12. Alle deelnemers ontvangen een prijs. 
 
31/03/12 - Fuiferskapelle 
Organisatie: KSA  
Plaats: Club '77 - Aanvang: 21.00 u. - Inkom: 5 € (VVK+jeugdbewegingen: 4 €) 
 
Jaarlijkse Fuif van de Kapelse jeugdvereniging KSA. 
 
 
150 JAAR SCHUIFERSKAPELLE: WAT VOORAFGING 
28/12/11 - Voorstelling feestkalender - Club '77 
 
150 JAAR SCHUIFERSKAPELLE: WAT WE NOG TE GOED HEBBEN 
 
08/04/12 - Gezinsbond - Paaseierenraap - Club '77 
 
05/05/12 - Bloembedeling - Parking Club '77 
05/05/12 - The Dirty Scums - 30th Anniversary Gig - Club '77 
17/05/12 - 't Kapellenoarke: dorpscafé+markante hobby's+gezelschapsspelen  
19/05/12 - Torensjotters - 30-jarig jubileum - Voetbalkantine 
27/05/12 - Fietstocht Rerum Novarum - Club '77 
 
03/06/12 - Belgisch Kampioenschap Duathlon - Club '77 
24/06/12 - 't Kapellenoarke: dorpscafé+markante hobby's+gezelschapsspelen 
 
11/07/12 - Zomerfietstocht - Club '77 
15/07/12 - Kapellekestocht - Club '77 
 
08/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77 
 
 Niet op de openbare weg gooien a.u.b. 


