28/12/12 - 'T KAPELLENOARKE: dorpscafé / hobby's / gezelschapsspelen
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums
Plaats: Club '77 - Aanvang 10.00 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. Op deze editie wordt de
prijs uitgereikt voor Dé Kapellenaar(ster) van het vierde kwartaal.

28/12/12 - SLOTRECEPTIE
Organisatie: Dorpsraad i.s.m. Stad Tielt
Plaats: Club '77 - Aanvang 19.30 u.
Afsluiting van het feestjaar met toespraak van de voorzitter van de Dorpsraad en de
Burgemeester. Uitreiking van de prijs voor Dé Kapellenaar(ster) van het feestjaar 2012.

DE KAPELLENAAR(STER) VAN 2012 !
Naam:
Adres:
Woonachtig in Schuiferskapelle sinds:
Geboortejaar:
Email-adres of telefoonnummer:
Invuldatum:
Ik was erbij op
 08,09, 10, 11, 12/08/12 - KWK - 40-jarig jubileum (1 datum volstaat)
 19/08/12 - Tieltse Sportclub - Wielerwedstrijd voor miniemen
 26/08/12 - 't Wabliefje & The Dirty Scums - 't Kapellenoarke IV - Club '77
 02/09/12 - Gezinsbond - Fietstocht
 Zomerfietstochten KVLV (1 deelname volstaat)
 Zomerfietstochten WTC De Kampioenen (1 deelname volstaat)
 Dorpsfeesten - 07/09/12 - Pannentheater - Bingo
 Dorpsfeesten - 08/09/12 - OKRA - Petanque
 Dorpsfeesten - 08/09/12 - Torensjotters - Voetbalwedstrijd
 Dorpsfeesten - 08/09/12 - The Dirty Scums - Rock@Schuiferskapelle XII
 Dorpsfeesten - 08/09/12 - Dorpsraad & KSA - BBQ & Dorpsbal
 Dorpsfeesten - 09/09/12 - Dorpsraad - Receptie
 Dorpsfeesten - 09/09/12 - Dorpsraad - De Sterkste Kapellenaars
Terug te bezorgen aan Bart D'ooghe, eventueel 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 was de winnaar Steven Blyaert, voor kwartaal 2 was
dit Joachim de Meyer. Zij mochten respectievelijk op 't Kapellenoarke van 17/05/12 en
26/08/12 een mooie prijs in ontvangst nemen. De formulieren voor het derde kwartaal
dienen uiterlijk tegen 18/10/12 terug in het bezit te zijn van Bart D'ooghe. Bij een ex
aequo zal de winnaar worden bepaald via een schiftingsvraag.

ACTIVITEITEN
OKTOBER - NOVEMBER DECEMBER
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 weekenddagen
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 23/09/2012 zijn niet meer opgenomen in deze folder

150 JAAR SCHUIFERSKAPELLE: 2012 / IV

Voor de tweede maal laat Schuiferskapelle's jongste vereniging een dolle klucht op ons
los, deze maal "Met de zegen van de Heer".

OKTOBER

11/11/12 - 11-novemberwandeling (in het 10.000 stappen-kader)
Organisatie: Tieltse Stedelijke Sportdienst - Plaats: Club '77
Aanvang: inschrijven tussen 08.30 u. en 14.30 u., afstanden 7 en 12 km
Deelname: 2,50 € (1,50 € t.e.m. 12 jaar) - verzekering, versnapering en gadget
inbegrepen

19/10/12 - AFRIKAANSE AVOND
Organisatie: KVLV
Plaats: Club '77 - Aanvang: 19.30 u.
Deelname: drank & hapjes: 8 € / + 1 initiatie: 12 € / + 2 initiaties: 15 € / vooraf
inschrijven, beperkt aantal plaatsen
Na een djembé-initiatie om 19.30 u. volgt om 20.45 u. een dansinitiatie met livepercussie. Afrikaanse vrouwen in Afrikaanse kledij bereiden en serveren Afrikaanse
drankjes en hapjes.

21/10/12 - '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. Op deze editie wordt de
prijs uitgereikt voor Dé Kapellenaar(ster) van het derde kwartaal, zie achterzijde van
deze flyer.

26/10/12 - PRIJSUITREIKING BEBLOEMING
Organisatie: Bebloemingscomité
Plaats: Club '77 - Aanvang: 19.30 u.
ste

Kapelle zag er stralend uit tijdens zijn 150 zomer. In de week van 23/07/12 is de
Bloemenjury langs gekomen om je hangers en/of staanders te bewonderen. Op
26/10/12 worden de prijzen uitgereikt.

31/10/12 - HALLOWEENTOCHT
Organisatie: KSA
Plaats: KSA-lokaal - Aanvang: 19.00 u.
Deelname: ? €
Om de twee jaar organiseert KSA een halloweentocht door het donkere
Schuiferskapelle. Onderweg word je de daver op het lijf gejaagd, en worden er ook
heksendrankjes en toverhapjes aangeboden. Wie het gered heeft, kan bij aankomst
genieten van pannenkoeken en warme chocomelk.

NOVEMBER
02, 03, 04, 09, 10/11/12 - TONEELVOORSTELLING
Organisatie: Pannentheater
Plaats: Club '77 - Aanvang: 15.30 u. op 04 en 10/11, 20.00 u. op 02, 03, en
09/11
Deelname: 7 € (10 € voor optie koffie + gebak op de namiddagvoorstellingen)

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 ! Hou het veilig, en draag een
fluo-hesje.

18/11/12 - GEBOORTEBOS
Organisatie: Gezinsbond
Plaats: Club '77
Alle ouders die het geluk hadden dit jaar een pasgeborene in hun gezin te
verwelkomen, worden persoonlijk uitgenodigd om een boomdiploma in ontvangst te
nemen en daarop een glaasje te klinken.

24/11/12 - SINTERKLAASFEEST
Organisatie: Gezinsbond
Plaats: Club '77 - Aanvang: 16.00 u.
Deelname: 5 € voor leden, 7 € voor niet-leden / vooraf inschrijven
De Sint heet alle brave kindjes en hun ouders welkom in Club '77. Zijne heiligheid
trakteert op sinterklaaskoeken en een warm drankje, en brengt zeker een geschenkje
mee voor de kinderen.

25/11/12 - KOOKDUEL (in het kader van de Week van de SMaak)
Organisatie: KVLV
Plaats: Club '77 - Aanvang: 11.00 u.
Deelname: 15 € (aperitief + hapje + soepje + proeven van voorgerecht en
hoofdgerecht + dessert) / vóór 15 /11/12 inschrijven bij Klaas, Jimmy, of KVLV,
beperkt aantal plaatsen
Klaas Carrette (voorzitter Dorpsraad) en Jimmy Trioen (voorzitter Pannentheater)
nemen het elk met een vijfkoppige Kapelse ploeg tegen elkaar op. Ze koken voor vijf
juryleden en voorzien een proever voor de toeschouwers.

DECEMBER
15/12/12 - KERSTMARKT
Organisatie: Dorpsraad
Plaats: Dorpsplein - Aanvang: 18.00 u.
De jaarlijkse gezellige kerstmarkt krijgt in dit feestjaar nog wat extra luister.
Verenigingen en handelaars zorgen voor lekkere hapjes, drankjes en geschenkjes, de
kerstman- en vrouw zorgen voor de kerstballenworp, hopelijk zorgen de weergoden
voor een portie kerstsneeuw.
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

