IS ’T ETEN NOG NIE GEREED
Ribbetjesfestijn met frietjes à volonté - vooraf inschrijven (via
contacten hieronder vermeld) - uiterste inschrijvingsdatum 01/09/2013
Deelname: 15 € - t.e.m. 12 jaar: 9 € (1 rib of 2 frikandellen)
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad/'t Smoefeloarke -  0473/83.62.26 (Klaas)  0477/61.65.29 ('t Smoefeloarke) - dorpsraadschuiferskapelle@gmail.com
12.30 u.: aanvang

KINDERANIMATIE
Kinderspeelplein met diverse gratis springkastelen, …
Locatie: omgeving Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad -  0473/83.62.26 (Klaas)
14.00 u.: aanvang

Gemeente
Schuiferskapelle

GELEGENHEIDSCAFÉ
Open café binnen in Club '77 en buiten op ‘t terras
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad -  0473/83.62.26 (Klaas)
14.00 u.: aanvang

DE STERKSTE KAPELLENAARS
Aan de hand van een achttal proeven wordt beslist welke wijk, straat,
vriendenkring, vereniging, … (5 personen/groep) zich een jaar lang de
sterkste Kapellenaars mogen noemen - inschrijven vóór 14 u.
Deelname: 20 €/groep (consumptie inbegrepen)
Locatie: omgeving Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad Schuiferskapelle -  0473/83.62.26 (Klaas)
15.00 u.: aanvang

MARINO PUNK
Vlaanderens bekendste en misschien wel meest professionele
accordeonspeler brengt tijdens de pauzes en na de prijsuitreiking van
De Sterkste Kapellenaars met zijn uitgebreid repertoire vertier voor
iedereen
15.30 u. - 17.30 u.: randanimatie

KUNST
Vrij atelierbezoek tijdens de Dorpsfeesten
Kunstschilder FRANK BOGAERT - H. D’hontstraat 1

Tearoom ’t SMOEFELOARKE

Openingsuren tijdens de Dorpsfeesten: zaterdag en zondag non-stop vanaf 10 u.

Terrascafé CREATIVE POINT

Openingsuren tijdens de Dorpsfeesten: zaterdag en zondag non-stop vanaf 13 u.
Verantwoordelijke uitgever: V.Z.W. The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700 Schuiferskapelle

Dorpsfeesten 2013
Alle info op www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle

- Gratis toegang op alle locaties Eventuele deelnameprijzen zijn expliciet vermeld

Eventuele programmawijzigingen na 19/08/2013 zijn niet meer opgenomen in deze folder

~ Vrijdag 6 september 2013 ~
QUIZ
Interactieve quizavond voor jong en oud - maximum 5 personen/ploeg - elke
ploeg ontvangt een beloning - vooraf inschrijven - uiterste inschrijvingsdatum
04/09/2013
Deelname: 12 €/ploeg - overschrijving op BE23 8601 1588 7191 (Dorpsraad)
met vermelding van de ploegnaam
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: Dorpsraad -  0473/83.62.26 (Klaas)
20.00 u.: aanvang

~ Zaterdag 7 september 2013 ~
PAINTBALL
2 tornooien met Team Deadmatches op een terrein vol obstakels - 7
teams/tornooi - 8 personen/team - minimum leeftijd: 14 jaar - vooraf
inschrijven - uiterste inschrijvingsdatum 06/09/2013
Deelname: 20 €/persoon/ tornooi - voorschot van 50 € op BE36 8508 1112
2381 (KSA) met vermelding van teamnaam en periode
Locatie: weide tegenover KSA-lokaal (Brouwerijstraat)
Organisatie: KSA Schuiferskapelle -  0476/49.09.04 (Vincent)
08.00 u.: briefing
14.15 u.: briefing
08.30 u.: tornooi (tot 14.00 u.)
14.45 u.: tornooi (tot 20.00 u.)
Tevens bar, braadworstenkraam en zuipbeker (20.30 u.) aanwezig

PETANQUE
Kampioenschap van Schuiferskapelle - voor alle OKRA-leden en alle
inwoners van Schuiferskapelle
Locatie: petanqueveld Brouwerijstraat (aan KSA-heem)
Organisatie: OKRA Schuiferskapelle -  051/40.12.08 (Mia)
13.00 u.: inschrijving + samenstelling van de ploegen
14.00 u.: aanvang (tot 17.00 u.)

VOETBAL

EUCHARISTIEVIERING
Dankviering opgeluisterd door het Kapels mannenkoor
Locatie: O.L.V.-Geboortekerk
18.30 u. - 19.15 u.: iedereen welkom

ROCK
Rock@SchuifersKapelle XIII - iedereen welkom
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: VZW The Dirty Scums -  051/40.74.26 (Bart)
16.00 u.: aanvang
17.00 u. - 17.45 u.: Freddy & the D'oghz (punkrock)
18.15 u. - 19.00 u.: The Heavenly Kings (rock)
19.30 u. - 20.30 u.: The Thirsty Scums (A Tribute to Punk)
21.00 u. - 22.00 u.: Motörhead (by Mörehead)
22.30 u. - 23.30 u.: Black Sabbath (by Nightwitches, all-female tributeband)
Tevens braadworstenkraam aanwezig

~ Zondag 8 september 2013 ~
- VERKEERSINFO: verkeersvrije straten 12.00 u. - 21.00 u.: Brouwerijstraat tussen H. D'hontstraat en Drie Wilgen

PAINTBALL
2 tornooien met Team Deadmatches op een terrein vol obstakels - 7
teams/tornooi - 8 personen/team - minimum leeftijd: 14 jaar - vooraf
inschrijven - uiterste inschrijvingsdatum 06/09/2013
Deelname: 20 €/persoon/ tornooi - voorschot van 50 € op BE36 8508 1112
2381 (KSA) met vermelding van de teamnaam en de periode
Locatie: weide tegenover KSA-lokaal (Brouwerijstraat)
Organisatie: KSA Schuiferskapelle -  0476/49.09.04 (Vincent)
08.00 u.: briefing
14.15 u.: briefing
08.30 u.: tornooi (tot 14.00 u.)
14.45 u.: tornooi (tot 20.00 u.)
Tevens bar, braadworstenkraam en zuipbeker (20.30 u.) aanwezig

RECEPTIE
Feestelijke receptie - iedereen welkom
Toespraken door leden van het Schepencollege en voorzitter Dorpsraad
Degustatie van het Kapels bier ’nen Dirty Scum
(ongefilterd niet gepasteuriseerd blond artisanaal speciaalbier van hoge gisting, 8°)

Wedstrijd Torensjotters - D'Hespe
Locatie: voetbalterrein - Kronkelbeekstraat
Organisatie: Torensjotters -  0477/29.43.99 (Freddy)
15.00 u. - 16.30 u.: wedstrijd
http://www.ksaschuiferskapelle.be
http://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle

Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42
Organisatie: aangeboden door Stadsbestuur Tielt
11.00 u.: aanvang

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

