Schuiferskapelle zomert
11/07/12 - Dorpsraad - Zomerfietstocht - Club '77
15/07/12 - KVLV - Kunst op het Hof (onder voorbehoud)
08/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum - Club '77
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
19/08/12 - Tieltse Sportclub - Wielerwedstrijd - Club '77
26/08/12 - 't Kapellenoarke: dorpscafé+markante hobby's+gezelschapsspelen
02/09/12 - Gezinsbond - Gezinsfietstocht - KSA-lokaal
07/09/12 - Dorpsfeesten
08/09/12 - Dorpsfeesten
09/09/12 - Dorpsfeesten
15/09/12 - KSA - Startdag KSA - KSA-lokaal
Schuiferskapelle zomert na
19/10/12 - KVLV - Afrikaanse avond - Club '77
21/10/12 - 't Kapellenoarke: dorpscafé+markante hobby's+gezelschapsspelen
26/10/12 - Bebloemingscomité - Prijsuitreiking bloembedeling - Club '77
31/10/12 - KSA - Halloweentocht - KSA-lokaal
03/11/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77
04/11/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77
09/11/12 - Pannentheater - Toneelvoorstelling - Club '77
10/11/12 - 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 - KVLV - Kookduel - Club '77
15/12/12 - Dorpsraad - 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
Hobbyisten in 't Kapellenoarke
Er hebben zich intussen voldoende deelnemers gemeld om de zes edities te vullen. Hobbyisten
die nog niet zouden gereageerd hebben en die toch nog interesse betonen, kunnen dit evenwel
nog steeds doen (bart_dooghe@yahoo.com). We zien dan wel of we nog ergens een plaatsje
kunnen vinden.
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, … ).

ACTIVITEITEN
APRIL - MEI - JUNI
De geschiedenis van Schuiferskapelle in een notendop
de

13 eeuw: de heerlijkheid Hulswalle = het centrum van het
huidige Schuiferkapelle
1470: Scuvers Kapelle komt voor het eerst voor als
toponiem
1646: de naam Scuvers Kapelle 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: 1.043 op 01/01/2012 - 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

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

Alle info op http://go.to/schuiferskapelle
Eventuele programmawijzigingen na 10/04/2012 zijn niet meer opgenomen in deze folder

150 JAAR SCHUIFERSKAPELLE: 2012 / II
APRIL
08/04/12 - PAASEIERENRAAP
Organisatie: Gezinsbond
Plaats: Club '77 - Aanvang: 10.30 u.
Deelname: 5 € voor leden, 7 euro voor niet-leden
Jaarlijkse paaseierenraap van de Kapelse Gezinsbond. De paashaas brengt voor alle
kinderen een zakje paaseieren mee en voor de volwassenen een aperitief.

MEI
05/05/12 - 35-JARIG JUBILEUM BEBLOEMINGSCOMITÉ: Bloembedeling
Organisatie: Bebloemingscomité
Plaats: Parking Club '77 - Aanvang: 08.30 u. (einde: 11.00 u.)
Bloembedeling van geraniums en teelaarde om Kapelle er stralend te laten uitzien
ste
tijdens de 150 zomer. Te bestellen via apart formulier van het Bebloemingscomité. In
de week van 23/07/12 komt de Bloemenjury langs om naar je hangers en/of staanders
te kijken.

05/05/12 - 30-JARIG JUBILEUM THE DIRTY SCUMS: 30th Anniversary Gig
Organisatie: The Dirty Scums
Plaats: Club '77 - Aanvang: 12.30 u. - Inkom: gratis
België's oudste punkgroep zorgt voor optredens van topacts uit de Belgische
punkscène: London Bullet (13.30 u.) - The Go-Hards (14.15 u.) - Belgian Asociality
(15.00 u.) - The Dirty Scums (16.30 u.) - Retired Punx (18.00 u.) - Lunatic Society
(19.30 u.) - Sunpower (21.00 u.) - Rock Stovrie (22.30 u.).

17/05/12 - 'T KAPELLENOARKE: dorpscafé / hobby's / gezelschapsspelen
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums
Plaats: Club '77 - Aanvang 10.00 u. (einde: 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 programma- flyer). Voor
jong en oud zijn er ook gezelschapsspelen ter beschikking.

18 & 19/05/12 - 30-JARIG JUBILEUM TORENSJOTTERS
Organisatie: Torensjotters - Plaats: Voetbalkantine
18/05/12: Receptie met oud-spelers opgeluisterd door Marcell Live
Aanvang: 20.00 u.
19/05/12: Voetbaltornooi (12 ploegen) + Eetfestijn (Ardeens gebraad met frietjes en
groentjes, à volonté voor 15 €) + Optredens (Marcell Live - the Mistrals - Conny Brooks)
Aanvang Tornooi: 09.30 u. (einde: 18.30 u.) - Eetfestijn: 19.00 u. - Optredens: 20.30 u.

27/05/12 - FIETSTOCHT RERUM NOVARUM
Organisatie: ACW & Dorpsraad
Plaats: Club '77 - Aanvang: Fietstocht 13.30 u. - Receptie: 17.00 u.
Jaarlijkse fietstocht van ongeveer 25 km. Aansluitend volgt een receptie met de drie
Tieltse streekbieren 'nen Dirty Scum (Schuiferskapelle), Hij komt van Kanegem
(Kanegem) en Halleschelle (Tielt), opgeluisterd door het duo Jan Zonder Trees.

JUNI
03/06/12 - 5-JARIG JUBILEUM DUATHLONCOMITÉ
Organisatie: Duathloncomité
Plaats: Club '77 - Aanvang: 12.00 u.
Belgisch Kampioenschap Duathlon Short Distance voor Beloften, Senioren en
Veteranen om 16.00 u. Voorafgegaan door jeugdwedstrijden om 12.00 u., 13.00 u. en
14.30 u. Meer info op www.duathlontielt.be.

24/06/12 - 'T KAPELLENOARKE: dorpscafé / hobby's / gezelschapsspelen
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums
Plaats: Club '77 - Aanvang 10.00 u. (einde: 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 programma- flyer). Voor
jong en oud zijn er ook gezelschapsspelen ter beschikking.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE KAPELLENAAR(STER) VAN 2012 !
Naam:
Adres:
Woonachtig in Schuiferskapelle sinds:
Geboortejaar:
Email-adres of telefoonnummer:
Invuldatum:
Ik was erbij op
 28/12/11 - Dorpsraad - Voorstelling feestkalender - Club '77
 22/01/12 - Sportraad Tielt - Winterse Wandeling - Club '77
 19/02/12 - CCG Tielt - Gildhof gaat vreemd: Piv Huvluv - Club '77
 24,25,26/02/12 - KWK - Shopkaarting - Club '77
 03/03/12 - Landelijke Gilde - Verlichte hoevewandeling - Club '77
 04/03/12 - 't Wabliefje & The Dirty Scums - 't Kapellenoarke - Club '77
 09,10/03/12 - De Pluimevrienden - 30-jarig jubileum - Club '77
 23/03/12 - Torensjotters - Sportquiz - Club '77
 31/03/12 - KSA - Fuiferskapelle - Club '77
Terug te bezorgen aan Bart D'ooghe via Klaas Carrette, Bakkerij Vergote of Tearoom 't
Smoefeloarke. Per trimester is er een winnaar, die wordt persoonlijk op de hoogte
gebracht. Voor kwartaal 1 wordt de prijs uitgereikt op 't Kapellenoarke van 17/05/12. Bij
een ex aequo zal de winnaar worden bepaald via een schiftingsvraag.
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

