
Programma
30ste Kapellefeesten Hulste

VRIJDAG  22 JunI

zAteRDAG  23 JunI
18u30: Jeugdjogging   -   20u00: 10e K ApelleRun

19u00: officiële receptie - Verschillende eettentjes
Belgen zijn Bourgondiërs, wat het succes van eetkraampjes op festivals verklaart.
Zaterdagavond op ons mini-festival, kunt u genieten van ons smul-festival in ons eetdorp.
U kunt er genieten van Croques uit ‘t vuistje, pasta met verschillende sausen,
beenhesp in ovenkoek en uiteraard onze gekende frietjes met frikandellen. Dit aan democratische prijzen!

19u45:
20u00:

Happy hour

- 6 muzikanten die het beste geven van zichzelf.
- 6 muzikanten die niet te beroerd zijn tot zelfspot.

- 6 muzikanten die een publiek weten te entertainen.
- 6 muzikanten die het podium inpalmen en beheersen.

- 2 uur vol meezingers, verwerkt in tal van medleys.
- 2 uur ambiance, sfeer en energie.

- 2 uur The BumbleBeez !

“La Pfaff ”, een streling voor oog en oor! 

Kelly Pfaff is reeds jaren bekend als DJ en is een
gevestigde waarde in de dancescene.  Zo stond ze eerder in het 

voorprogramma van DJ Tiesto.
Met DJ Kelly Pfaff garandeert u zich niet alleen van een prachtige 

verschijning, maar ook van een succesvolle show. 
Zij gaat geen enkele uitdaging uit de weg.  

22u00: DJ KELLY PFAFF



zonDAG  24 JunI

we verwelkomen U en uw gezin graag voor onze gezinsfietstocht onder het thema ‘ OPEN TUINEN’ .
We leiden je langsheen landelijke wegen en heel wat gekende en minder gekende veldwegels doorheen ons lieflijk dorp Hulste.
In totaal fietst je 20 km bijeen. je kunt langsheen het landelijke parcours een aantal particuliere tuinen bezoeken die voor deze
gelegenheid uitzonderlijk worden opgesteld voor het publiek. Voor de democratische prijs van 8 € per persoon kunt U deelnemen .
U wordt onderweg drie maal getrakteerd, op het einde wordt u een bakje friet aangeboden en maakt U bovendien door uw deelname kans 
op een ballonvaart. INschrIJvEN KaN OP ZONDagNaMIDDag , vaNaf 13 UUr 30 !

- gigantisch groot hindernis 
springkasteel van 52 m lang 
met base jump van 7m hoog
- elektrische quad parkoers  
   voor 3 tot 8 jarigen
- 2 springkastelen voor de 
   kleinste bengels
- kindergrimme

1 0 u 1 5 :  D A n K V I e R I n G  m e t  K o o R  o o I G e m    -    1 1 u 3 0 :  R e c e p t I e 

1 2 u 4 5 :  B A R B e c u e

13u30: GezInsfIetstocHt

openInG KInDeRspeelDoRp

15u: GReGoRy

18u30: tHe stReet monKeys

16u30: AmBIDAnce

Om 16u gaat er ‘spel zonder grenzen’ wedstrijd door voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met volwassenen.
Inschrijven kan gratis via kapellefeesten2018@gmail.com met vermelding van je naam + voornaam en je 
leeftijd. Inschrijven kan de dag zelf ook. Deelname is individueel (niet in teams) en wordt per leeftijdscate-
gorie ingedeeld. De snelsten per leeftijdscategorieën krijgen de mooiste prijzen.

Muziek van eigen bodem!

Poprock coverband rond zanger Bjorn Ampe en
zangeres Nina Ampe, die zowel jong als oud weten te 
overtuigen met hun up tempo ambiance nummers.

Voor ieder feest!!!
Ambiance verzekerd!!!

Frank van AmbiDance brengt 
typetjes met bijpassende kledij 
op meestal originele tekst en 
muziek.
verwacht u aan een uurtje
vol ambiance en spektakel!!!


