Tielt Wintert in Schuiferskapelle


20ste editie ! 

Vrijdag 14/12/2018 - Kindercafé en Kermis
Afhankelijk van het weer kunnen de kinderen op vrijdag vanaf 17 u. binnen en/of
buiten genieten van warme chocolademelk met een gratis pannenkoek in een
aangename en kindvriendelijke sfeer. Hoevediertjes zijn buiten van de partij
en wie weet heeft de Kerstman al wat lekkers achter de hand gehouden.
Breng gerust ook jullie ouders, grootouders, voorouders, … mee . Voor de
kleuters wordt om 18 u. in het knusse achterafzaaltje een intiem
voorleesmomentje van een half uurtje gehouden.
KERMIS
Kermisattracties: schietkraam, eendjeskraam, draaimolen (1 €/
draaimolenticket)
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas)
Locatie: Dorpsplein
17.00 u.: aanvang (tot 20.00 u.)
KINDERCAFE
Organisatie: ’t Een en ’t Ander -  051 40 37 17
Locatie: ’t Een en ’t Ander - Dorp 3
17.00 u.: aanvang (tot ongeveer 20 u.)
18.00 u.: voorleesmomentje (gratis)

Zaterdag 15/12/2018 - Kerstmarkt en Kermis
Reeds voor de 20ste opeenvolgende keer kan je op de derde zaterdag van december terecht
op de lokale kerstmarkt voor het uitwisselen van de traditionele vredevolle kerstwensen.
Deze feesteditie heeft enkele extra’s in petto: de kermiskramen zijn aangevuld met een
draaimolen, de versiering van de kerstboom wordt in handen gegeven van de Kapelse
kinderen, de kerstmarkt wordt om 17.00 u. officieel geopend met het aanzetten van de
kerstboomverlichting, … Verder verwennen als vanouds de sfeervolle kerststandjes jong en oud
op het Kapelse dorpsplein in een voor de gelegenheid intieme setting, en zorgen
geschenkbonnen van de kerstballenworpen 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 eigenhandig de kinderballenworp, en
de kermiskramen op het feestelijke dorpsplein krijgen een kindvriendelijke opstelling. 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, draaimolen (1 €/draaimolenticket)
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas)
Locatie: Dorpsplein
17.00 u.: aanvang (tot 23.00 u.)
KERSTMARKT
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas)
Locatie: Dorpsplein
17.00 u.: officiële opening + aanvang (tot 23.00 u.)
17.00 u. - 19.00 u.: versiering van de kerstboom door kinderen
19.00 u.: ballenworp voor kinderen
21.00 u.: ballenworp voor volwassenen

Zondag 17/12/2017 - WinterBBQ
Nogmaals kan de Kapelse koude moeiteloos worden getrotseerd: binnen of buiten kan aan
democratische prijzen een hartverwarmend BBQ-worstje worden genuttigd, een brochetje, of
een stukje Ardeens gebraad, … vegetarische alternatieven zijn ook van de partij, en bij dat alles
hoort uiteraard een lekker drankje.
Organisatie: ’t Een en ’t Ander -  051 40 37 17
Locatie: ’t Een en ’t Ander - Dorp 3
18.30 u.: aanvang

Zaterdag 22/12/2018 - Comedy4Life
In het kader van de Warmste Week zetten vijf Kapelse locaties hun deuren open voor vijf
comedians. Het publiek blijft op de gekozen locatie terwijl de comedians telkens doorschuiven.
Iedere locatie krijgt vijf optredens van een half uur te zien. De opbrengst gaat naar het goede
doel: Boven de Wolken en Canis Fidelis.
COMEDY 4 LIFE
Organisatie:  0478 65 79 54 (Dean)
Locatie: zie hieronder
Toegangsprijs: 17 €
19.00 u.: aanvang (tot ongeveer 23.00 u.)
Comedians
•
•
•
•
•

Ygor Uit Poperinge
Erhan Demirci
Bram van der Velde
Begijn Le Bleu
Bart Cannaerts

Locaties
•
•
•
•
•

Dean Dewitte & Jolanka Vandeginste - Klokkestraat 7 (70 plaatsen)
Hanne Van Eenooghe en Casper Messelis - Klokkestraat 9 (40 plaatsen)
Bart Huys & Darline Dierckens - Klokkestraat 23 - (50 plaatsen)
Heleen Debaeke & Thomas Galaude - H. D'Hontstraat 18 (45 plaatsen)
KSA Schuiferskapelle - Brouwerijstraat 8A (50 plaatsen)

VERKEERSINFO
Voor de veiligheid van onze kinderen en voor de kerstactiviteiten



wordt Schuiferskapelle-Dorp onderbroken tussen Torenstraat en Biermanstraat
zijn de Brugstokwegel en de Klokkestraat niet toegankelijk vanuit Schuiferskapelle-Dorp




op vrijdag 14/12 van 17.00 u. tot 20.00 u.
op zaterdag 15/12 van 09.00 u. tot 01.00 u. ‘s nachts
op zondag 16/12 van 18.00 u. tot 23.00 u.

Parking De Breuckplein is gedeeltelijk voorbehouden aan de foorkramers van woensdag 12/12 08.00 u.
tot maandag 17/12 08.00 u.
Parking Brugstokwegel is voorbehouden voor de opbouw/afbouw van de kerstmarkt en voor de
marktkramers op zaterdag 15/12 van 09.00 u. tot 01.00 u. ’s nachts.
De parkeerplaatsen ’t Een & ’t Ander en Vanmaele zijn van 14/12 t.e.m. 16/12 niet of beperkt
toegankelijk.
V.U.: VZW The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700 Schuiferskapelle
Alle info op www.thedirtyscums/schuiferskapelle

