Tielt Wintert in Schuiferskapelle
Vrijdag 15/12/2017 - Piv Huvluv
Piv staat 20 jaar op de planken als comedian. Het grote en brede publiek kent hem als een geboren
verteller en een gepassioneerd muziekliefhebber, die altijd een song klaar heeft bij een verhaal. Of
omgekeerd. Een recensent noemde hem ooit “de meest authentieke Vlaamse comedian”. De
herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een onweerstaanbare meerwaarde.
In zijn recentste show “Zijn er nog vragen ?” maakt Piv komaf met de triviale vragen die hem vaak gesteld
worden na optredens. Hij beantwoordt voor eens en voor altijd op heel eigen wijze alle vragen die op hem
werden en worden afgevuurd. Tijdens (en wie weet ook na) deze voorstelling kom je álles over Piv te
weten. Je kunt hem je eigen persoonlijke vraag voorschotelen of een gesprek starten dat verder gaat dan
de gebruikelijke koetjes en kalfjes. De liedjes in je hoofd krijg je er gratis bovenop.
PIV HUVLUV
Locatie: Club ’77 - H. D’Hontstraat 42
Organisatie: CCG Tielt -  051 42 82 20
Toegangsprijs: 14 € (65+ en -26: 12 €)
20.30 u.: aanvang (tot ongeveer 22.30 u.)

Zaterdag 16/12/2017 - Kerstmarkt en Kermis
Reeds voor de 19de opeenvolgende keer kan je op de derde zaterdag van december terecht op de lokale
kerstmarkt voor het uitwisselen van de traditionele vredevolle kerstwensen.
De coördinatie vanuit de Dorpsraad, de praktische hulp de dag zelf van de onmisbare vrijwilligers, en de
enthousiaste deelname van de Kapelse verenigingen en Kapelse handelaars dragen elk jaar bij tot een
gezellig en gemoedelijk samenzijn. De sfeervolle kerststandjes op het ruime Kapelse dorpsplein
verwennen jong en oud, geschenkbonnen van de kerstballenworp zorgen voor gratis consumpties ter
plaatse of voor een attent kerstgeschenkje. Uiteraard wordt ook voor de kinderen gezorgd: de Kerstman
in hoogsteigen persoon komt langs met lekkers en verzorgt de kinderballenworp, bovendien zijn er ook
enkele kermiskramen van de partij op het feestelijke dorpsplein. Met het oog op een veilige omgeving
wordt de aanpalende straat voor het verkeer afgesloten wat tevens voor een veilige oversteek zorgt naar
dorpscafé ’t Een en ’t Ander.
KERMIS
Kermisattracties: schietkraam, eendjeskraam, friet- en oliebollenkraam
Organisatie: Bewonersplatform
Locatie: Dorpsplein
17.00 u.: aanvang (tot 23.00 u.)
KERSTMARKT
Locatie: Dorpsplein
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas)
17.00 u.: aanvang (tot 23.00 u.)
18.30 u.: ballenworp voor kinderen
21.00 u.: ballenworp voor volwassenen

V.U.: VZW The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700 Schuiferskapelle
Alle info op www.thedirtyscums/schuiferskapelle

Zondag 17/12/2017 - Kermis (o.v.)
KERMIS
Kermisattracties: schietkraam, eendjeskraam, friet- en oliebollenkraam
Organisatie: Bewonersplatform
Locatie: Dorpsplein
12.00 u.: aanvang

Vrijdag 22/12/2017 - Comedy4Life
In het kader van de Warmste Week zetten vijf Kapelse locaties hun deuren open voor zes comedians.
Het publiek blijft op de gekozen locatie terwijl de comedians telkens doorschuiven. Iedere locatie krijgt
zes optredens van een half uur te zien. De opbrengst gaat naar het goede doel: de ALS-liga en vzw
Boom².
COMEDY 4 LIFE
Locatie: zie hieronder
Organisatie:  0478 65 79 54 (Dean)
Toegangsprijs: 15 €
19.00 u.: aanvang (tot ongeveer 23.00 u.)
Comedians







Ygor Uit Poperinge
Steven Mahieu
Bas Birker
Koen Dewulf
Erhan Demirci
Wouter Monden

Locaties






't Eén en 't Ander - Schuiferskapelledorp 3 (50 plaatsen)
KSA Schuiferskapelle - Brouwerijstraat 8A (50 plaatsen)
Joke Goemaere en Augustijn Kindt - H. D'Hontstraat 18 (50 plaatsen)
Hanne Van Eenooghe en Casper Messelis - Klokkestraat 9 (50 plaatsen)
Dean Dewitte & Jolanka Vandeginste - Klokkestraat 7 (80 plaatsen)

VERKEERSINFO
Voor de veiligheid van onze kinderen en voor de kerstmarkt



wordt Schuiferskapelle-Dorp onderbroken tussen Torenstraat en Biermanstraat op zaterdag 16/12 van
15.00 u. tot 01.00 u.
is de Brugstokwegel niet toegankelijk vanuit Schuiferskapelle-Dorp op zaterdag 16/12 van 08.00 u. tot 01.00
u.

Er geldt parkeerverbod op de volgende plaatsen:




parking Brugstokwegel van woensdag 13/12 08.00 u. tot maandag 18/12 08.00 u.
parking ’t Een & ’t Ander van zaterdag 16/12 15.00 u. tot 01.00 u.
parking Vanmaele van zaterdag 16/12 15.00 u. tot zondag 01.00 u.

