Tielt Wintert in Schuiferskapelle
 21ste editie 
Vrijdag 13/12/2019 - Kermis en Gezelschapsspellen
KERMIS - o.v. van geschikte weersomstandigheden
Kermisattracties: schietkraam, eendjeskraam
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas)
Locatie: Dorpsplein
17.00 u.: aanvang (tot 20.00 u.)
GEZELSCHAPSSPELLEN
Een gezellige spelavond voor jong en oud: diverse kaartspellen (voor
“bieden” kan beroep worden gedaan op aanwezige deskundigen),
Mens erger je niet, Monopoly, Uno, … al of niet zelf meegebrachte
spellen, …. Zeurders krijgen een gepaste lijfstraf !
Organisatie: ’t Een en ’t Ander -  051 40 37 17
Locatie: ’t Een en ’t Ander - Dorp 3
18.00 u.: aanvang (tot ongeveer 22 u.)

Zaterdag 14/12/2019 - Kerstmarkt en Kermis
Voor de 21ste opeenvolgende keer kan je op de lokale kerstmarkt
van Schuiferskapelle terecht voor het uitwisselen van de traditionele
vredevolle kerstwensen.
De kerstmarkt wordt om 17.00 u. officieel geopend met het inschakelen van de
kerstboomverlichting, … Vanaf dan 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
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.)
19.00 u.: ballenworp voor kinderen
21.00 u.: ballenworp voor volwassenen

Zaterdag 21/12/2019 - 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: Team Fara (www.teamfara.be).
COMEDY 4 LIFE
Organisatie:  0478 65 79 54 (Dean)
Locatie: zie hieronder
Toegangsprijs: 17 € (tickets enkel op voorhand te koop bij de locaties zelf (voor Club ’77 in ’t
Een en ’t Ander en AD Delhaize Aarsele))
19.00 u.: aanvang (tot ongeveer 23.00 u.)
Comedians
Han Solo - Jasper Posson - Jeron Dewulf - Seppe Toremans - Ygor Uit Poperinge
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)
• Club ‘77 - H. D'Hontstraat 42 (veel plaatsen)
• KSA Schuiferskapelle - Brouwerijstraat 8A (50 plaatsen)

VERKEERSINFO
Op zaterdag 14/12 van 09.00 u. tot 01.00 u. ‘s nachts wordt voor de veiligheid van onze kinderen en voor
de kerstactiviteiten
•
Schuiferskapelle-Dorp onderbroken tussen Torenstraat en Biermanstraat
•
zijn de Brugstokwegel en de Klokkestraat niet toegankelijk vanuit Schuiferskapelle-Dorp.
Parking De Breuckplein is gedeeltelijk voorbehouden voor de foorkramers van woensdag 11/12 08.00 u.
tot maandag 16/12 08.00 u.
Parking Brugstokwegel is voorbehouden voor de opbouw/afbouw van de kerstmarkt en voor de
marktkramers op zaterdag 14/12 van 09.00 u. tot 01.00 u. ’s nachts.
De parkeerplaatsen ’t Een & ’t Ander en Vanmaele zijn op 13/12 en 14/12 niet of beperkt toegankelijk.

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

