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 VERKEERSINFO voor ZONDAG van 07.00 u. tot 19.00 u. - 

 
Voor de veiligheid van onze kinderen en voor de activiteiten op zondag 

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

 
Er geldt parkeerverbod op de volgende plaatsen: 

parking Brugstokwegel - parking Vanmaele - parking ’t Een & ’t Ander - Jan 
Vinckestraat: parking wijk + parkeerplaatsen muur klooster 

 
 

- Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld - 
 
 
 

Eventuele programmawijzigingen na 08/08/2019 zijn niet meer opgenomen in deze folder 



~ Vrijdag 06 september 2019 ~ 
 

QUIZ 
Interactieve quizavond voor jong en oud - maximum 4 personen/ploeg - elke ploeg 
ontvangt een beloning - vooraf inschrijven - uiterste inschrijvingsdatum 04/09/2019 
Deelname: 20 €/ploeg - inschrijven via overschrijving op BE89 1030 4062 5385 
(Dorpsparel) met vermelding van de ploegnaam 
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42 
Organisatie: Oudercomité Dorpsparel -  0473 83 62 26 (Klaas) 
20.00 u.: aanvang 

 

~ Zaterdag 07 september 2019 ~ 
 

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 01/09/2019 
Deelname: 15 €/persoon/ tornooi - inschrijven via  met vermelding van teamnaam 
en periode 
Locatie: weide tegenover KSA-lokaal (Brouwerijstraat) 
Organisatie: KSA Schuiferskapelle 

 0495 76 36 90 (Margo) -  ksaschuiferskapelle@gmail.com 
08.00 u.: briefing   14.00 u.: briefing 
08.30 u.: tornooi (tot 12.00 u.)  14.30 u.: tornooi (tot 18.30 u.) 
Tevens bar en braadworstenkraam aanwezig 
 

WANDELVOETBAL 
Wedstrijd OKRA Schuiferskapelle - Schuiferskapelle - voor alle OKRA-leden 
van Schuiferskapelle en alle inwoners van Schuiferskapelle - vooraf 
inschrijven via  - uiterste inschrijvingsdatum 31/08/2019 
Locatie: voetbalterrein - Kronkelbeekstraat 42A 
Organisatie: OKRA Schuiferskapelle -  0475 46 52 04 (Guido) -  
vera.braeckevelt@skynet.be 
09.00 u. - 11.00 u.: wedstrijd 

 

PETANQUE 
Kampioenschap van Schuiferskapelle - voor alle OKRA-leden van Schuiferskapelle 
en alle inwoners van Schuiferskapelle - inschrijving ter plaatse 
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.) 
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VOETBAL 
In de eerste afdeling van de Cup Regio Mid-West  spelen de Kapelse 
Torensjotters een thuiswedstrijd 
Wedstrijd Torensjotters - Roulers City 
Locatie: voetbalterrein - Kronkelbeekstraat 42A 
Organisatie: Torensjotters -  0477 29 43 99 (Freddy) 
15.00 u. - 16.30 u.: wedstrijd 

 

ROCK 
Rock@SchuifersKapelle XIX - iedereen welkom - 
negentiende editie van het jaarlijks gezellig 
rockfestivalletje, traditioneel is er aandacht voor bands 
met lokale roots en voor tributebands met 
internationale allures - TOEGANG GRATIS 
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42 
Organisatie: VZW The Dirty Scums -  051 40 74 26 
(Bart) 
16.00 u.: aanvang 
17.00 u. - 18.00 u.: The Breynolds (punk’n’roll) 
18.30 u. - 19.30 u.: The Dirty Scums (punk) 
20.00 u. - 21.00 u.: C.C.R. (by Travelin’ Band) 
21.30 u. - 22.30 u.: Nirvana (by The Servants) 
23.00 u. - 00.30 u.: Rammstein (by Reise Reise)  
Tevens braadworstenkraam aanwezig 

 
Alle info op www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle 



 

STOOFVLEES MET FRIETJES 
Stoofvlees voor volwassenen, frikandellen voor kinderen - vooraf inschrijven - uiterste 
inschrijvingsdatum 01/09/2019 
Deelname: 7 € (t.e.m. 12 jaar) en 12 € ( > 12 jaar) - kaarten bestellen via  of  
Locatie: O.L.V. Geboortekerk (Klokkestraat 1) 
Organisatie: KSA Schuiferskapelle 

 0479 36 68 67 (Michelle) -  ksaschuiferskapelle@gmail.com 
19.00 u.: aanvang 
 

~ Zondag 08 september 2019 ~ 
 

PAINTBALL 
2 tornooien met Team Deadmatches op een terrein vol obstakels - 7 teams/tornooi  - 
8 personen/team - minimum leeftijd: 14 jaar  (voormiddag: 12 tot 14-jarigen) - vooraf 
inschrijven - uiterste inschrijvingsdatum 01/09/2019 
Deelname: 15 €/persoon/ tornooi - inschrijven via  met vermelding van teamnaam 
en periode 
Locatie: weide tegenover KSA-lokaal (Brouwerijstraat) 
Organisatie: KSA Schuiferskapelle 

 0495 76 36 90 (Margo) -  ksaschuiferskapelle@gmail.com 
08.00 u.: briefing   14.00 u.: briefing 
08.30 u.: tornooi (tot 12.00 u.)  14.30 u.: tornooi (tot 18.30 u.) 
Tevens bar en braadworstenkraam aanwezig 
 

ONTBIJT  
Pop-up ontbijtbar met kwaliteitsvolle producten van lokale handelaars - vooraf 
inschrijven - uiterste inschrijvingsdatum 04/09/2019 
Deelname: 5 € (4 t.e.m. 12 jaar) en 10 € ( > 12 jaar) - inschrijven via 
overschrijving op BE31 8538 5386 4255 (GezinsBond) met vermelding naam 
+ aantal volwassenen en kinderen 
Locatie: O.L.V. Geboortekerk (Klokkestraat 1) 
Organisatie: GezinsBond -  0478 67 81 92 (Lore) 

 gezinsbond.schuiferskapelle@gmail.com 
09.00 u. - 11.00 u.: ontbijt 

 

MARKT  
Markt met LEF (Lokaal, Ecologisch en Fair): lokale handelaars staan in voor de 
verkoop van voedingswaren (groenten, fruit, kip aan ’t spit, …) en producten (kledij, 
juwelen, lifestyle, …) 
Locatie: Dorpsplein 
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas) 
09.00 u. - 13.00 u.: markt 
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SPEELSTRAAT 
Verkeersvrij kinderspeelplein met diverse springkastelen, … 
Locatie: Dorpsplein 
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas) 
09.00 u.: aanvang (einde: 18.00 u.) 

 
RECEPTIE 
Feestelijke receptie - iedereen welkom 
Toespraken door leden van het Schepencollege en voorzitter Bewonersplatform 
Degustatie van het Kapels bier ’nen Dirty Scum  
(ongefilterd niet gepasteuriseerd blond artisanaal speciaalbier van hoge gisting, 8°) 
Locatie: Dorpsplein 
Organisatie: aangeboden door Stadsbestuur Tielt -  0473 83 62 26 (Klaas) 
11.00 u.: aanvang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



POËTISCHE CLOWNERIEVOORSTELLING - KONTROL  
Familievoorstelling door Compagnie KRAK, een komisch gezelschap dat al meer dan 
10 jaar niet alleen door België trekt, maar ook al door ZO-Azië en Zuid-Amerika 
toerde met hun poëtische humoristische clownerievoorstellingen. In augustus nog op 
de podia in Denemarken en Zweden, in september in Schuiferskapelle ! Uiterst 
geschikt om met de ganse familie van te genieten. Dezelfde voorstelling wordt twee 
maal gespeeld. TOEGANG GRATIS 
Locatie: Club '77 - H. D'hontstraat 42 
Organisatie: Bewonersplatform -  051 40 74 26 (Bart) 
15.30 u.: deuren open 
16.00 u. - 16.30 u.: voorstelling 1 
17.30 u. - 18.00 u.: voorstelling 2 
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IERSE FOLK 
Sons of Racketeers brengt ons in een akoestische line-up de typische Ierse café-
ambiance met zowel eigen werk als klassiekers die iedereen kent en kan meezingen: 
The Wild Rover, Whiskey in the Jar, nummers van the Pogues, … Drie optredentjes 
van een half uur in ’t Een en ’t Ander zorgen ervoor dat zowel de band als het publiek 
tussendoor even op adem kan komen. 
Locatie: in en rond ’t Een en ’t  Ander - Dorp 3 
Organisatie: Bewonersplatform -  051 40 74 26 (Bart) 
18.30 u. - 19.00 u.: optreden 1 
19.30 u. - 20.00 u.: optreden 2 
20.30 u. - 21.00 u.: optreden 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tearoom ’t SMOEFELOARKE 
Openingsuren tijdens de Dorpsfeesten: zaterdag en zondag non-stop vanaf 10 u. 

Dorpscafé 't EEN en 't ANDER 
Openingsuren tijdens de Dorpsfeesten: zaterdag en zondag non-stop vanaf 07.30 u. 

 

 
V.U.: V.Z.W. The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700  SKP - www.thedirtyscums.com 

 

http://www.thedirtyscums.comm/


 


