
 

 

Dorpsfeesten Schuiferskapelle 2021 

 

 

 

Zaterdag 11 september 2021 
 

DORPSLOOP 
Looptochtje op een gezapig tempo met keuze tussen een lus van 5 km en een lus van 10 km 

Locatie: start op het dorpsplein 

Organisatie: Bewonersplatform -  0497 26 50 72 (Bruno) 

10.30 u.: gezamenlijke start op het moment dat de kerkklok 10.30 u. slaat 

 

EERSTE COMMUNIE 
Voor het derde jaar op rij vindt er in Schuiferskapelle terug een eerstecommunieviering plaats 

Locatie: O.L.V. Geboortekerk (Klokkestraat 1) 

14.00 u.: misviering met de eerste communicanten 

 

PETANQUE 
Vrije wedstrijd voor alle inwoners van Schuiferskapelle 

Locatie: petanqueveld Brouwerijstraat (aan KSA-heem) 

Organisatie: Bewonersplatfom Schuiferskapelle -  0478 82 01 33 (Hans) 

14.00 u.: aanvang (tot 17.00 u.) 

 

VOETBAL 
In de eerste afdeling van de Cup Regio Mid-West  spelen de Kapelse Torensjotters een thuiswedstrijd. 

De wedstrijd wordt voorafgegaan door een andere match uit dezelfde afdeling. 

Locatie: voetbalterrein - Kronkelbeekstraat 42A 

Organisatie: Torensjotters -  0477 29 43 99 (Freddy) 

14.00 u. - 15.30 u.: Kistel Palace - Los Bomberos 

15.30 u. - 17.00 u.: Torensjotters - FC ‘t Pompierke  

 

ROCK 
Rock@SchuifersKapelle XXI - iedereen welkom - eenentwintigste 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 -  0497 79 76 74 (Bart) 

16.00 u.: aanvang 

17.00 u. - 18.00 u.: Monroaw (rock) 

18.30 u. - 19.30 u.: The Dirty Scums (punk) 

20.00 u. - 21.00 u.: Sisters of Mercy (by The Mistress of Jersey) 

21.30 u. - 22.30 u.: Green Day playing Dookie (by St. Jimmy’s) 

23.00 u. - 00.30 u.: Judas Priest (by Silverwolf)  

Tevens braadworstenkraam aanwezig 

 
Eventuele programmawijzigingen na 24/08/2021 zijn niet meer opgenomen in deze folder 



 

 

Zondag 12 september 2021 
 

VERKEERSINFO 07.00 u. - 20.30 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 Schuiferskapelle-Dorp 

Er geldt parkeerverbod op de volgende plaatsen: 

parking Brugstokwegel - parking Vanmaele - parking ’t Een & ’t Ander - Jan Vinckestraat: parkeerplaatsen 

muur klooster 

 

ONTBIJT  
Pop-up ontbijtbar met kwaliteitsvolle producten van lokale handelaars - vooraf inschrijven - uiterste 

inschrijvingsdatum 07/09/2019 

Deelname: 7 € (4 t.e.m. 12 jaar) en 14 € ( > 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 

 

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 

 

SPEELSTRAAT 
Verkeersvrij kinderspeelplein met diverse springkastelen 

Locatie: Dorpsplein 

Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas) 

09.00 u.: aanvang (einde: 18.00 u.) 

 

DAVID CATCHY 
David Catchy en zijn accordeon sluiten de Dorpsfeesten af met bekende meezingbare deuntjes in diverse 

stijlen en voor een zeer breed publiek  

Locatie: in en rond ’t Een en ’t  Ander - Dorp 3 

Organisatie: Bewonersplatform -  0497 79 76 74 (Bart) 

18.00 u. - 20.00 u.: optreden 

 

 

 

 
 
 
 
 

V.U.: VZW The Dirty Scums - Kapelleweg 10 - 8700 Schuiferskapelle 
Alle info op www.leefbaarschuiferskapelle.be 


