Kapelse kinderen op arreslee
SCHUIFERSKAPELLE
Juffen in kerstpakje, kinderen op de arreslee,
kerstkraampjes en heel
veel sfeer en gezelligheid:
de 19de kerstmarkt op
zaterdag 16 december
vanaf 17 uur wordt er
weer een met een feestelijke kerststrik. “De kramen sluiten dit jaar beter
aan bij ‘t Een en ‘t Ander, zodat alles meer een
geheel zal vormen”, zegt
Klaas Carrette, voorzitter
van het Bewonersplatform.
Kinderen, leerkrachten en ouders van de kleuter en lagere school De Dorpsparel in Schuiferskapelle. (Foto LVA)

Schuiferskapelle wintert al op vrijdagavond 15 december met een
show van Piv Huvluv om 20.30
uur in de Club 77. “Piv staat intussen al twintig 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.
De herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een onweerstaanbare meerwaarde.”
De traditionele kerstmarkt heeft

voor de 19de keer plaats op zaterdag 16 december. “Het wordt ook
dit jaar weer een gezellig en gemoedelijk samenzijn”, weet Klaas
Carrette, voorzitter van het Bewonersplatform.

KERSTFOTO’S
Nieuw dit jaar is de arreslee van
de school De Dorpsparel. “Ook
het onderwijzend personeel doet
een bijzondere inspanning. Bedoeling is onder meer dat er in

een mooie kerstsfeer foto’s kunnen worden gemaakt.”
Verder zullen de sfeervolle kerststandjes op het Kapelse dorpsplein weer jong en oud verwennen. “We laten de kraampjes nu
beter aansluiten bij ‘t Een en ’t
Ander.”
Voor een veilige omgeving en
oversteek wordt de aanpalende
straat ook verkeersvrij gehouden.
Naast de kerstmarkt is er ook kermis. De kerstmarkt begint rond

17 uur en eindigt rond 23 uur. Er
is zowel een ballenworp voor kinderen, als een ballenworp voor
volwassenen.

AVOND MET COMEDIANS
Daarmee is het winterfeest in
Schuiferskapelle nog niet voorbij.
Op vrijdagavond 22 december is
er nog in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel de
avond Comedy4Life.
“Vijf Kapelse locaties zetten hun

deuren open voor evenveel standupcomedians. Het publiek blijft
op de gekozen locatie, terwijl de
comedians telkens doorschuiven.
De opbrengst gaat naar het goede
doel: de ALS-liga en Boom2. De
toegangsprijs bedraagt 15 euro.
De optredens beginnen om 19
uur. Comedians zijn Ygor uit Poperinge, Steven Mahieu, Bars Birker, Koen Dewulf, Erhan Demirci
en Wouter Monden.
(LVA)

