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Gemeente
Schuiferskapelle
Juni-kermis 2018

KERMIS
Kermisattracties: draaimolen, schietkraam, eendjeskraam, friet- en oliebollenkraam
Vrijdag: vanaf 16.30 u. - zaterdag en zondag: vanaf 14.00 u. (frietkraam op zondag
vanaf 11.00 u.)
Voordeelacties voor de kinderen tijdens de openingsuren van ’t Kapellenoarke (tot
18.00 u.)

TENTOONSTELLINGSSTRAAT
Aanvullend op de presentatie in ’t Kapellenoarke van oude klasfoto’s van de
voormalige dorpsschool prijken het ganse weekend ook oude en nieuwe klasfoto’s
aan de ramen van de deelnemende woningen van de H. D’Hontstraat gelegen tussen
’t Een en ’t Ander en Club ’77.

- VERKEERSINFO Voor de opbouw van de kermis, de veiligheid van onze kinderen en de avondmarkt
worden volgende straten afgesloten en/of verkeersvrij gemaakt:
Brouwerijstraat tussen H. D'hontstraat en Drie Wilgen:
van woensdag- tot maandagmorgen
H. D’hontstraat tussen Club ’77 en Biermanstraat:
zaterdag van 13 tot 24 u. - zondag van 13 tot 19 u.
Eventuele programmawijzigingen na 16/05/2018 zijn niet meer opgenomen in deze folder

~ Vrijdag 08 juni 2018 ~

VERZAMELEN - inkijkalbums van Ginette Minne - doorlopend
Onderwerp: Eerste en Plechtige Communicanten van Kapelle, bidprentjes van
overleden Kapellenaars, krantenartikels over Schuiferskapelle

MET TOETERS EN BELLEN

Ginette, een geboren en getogen Kapellenaarster, is
van de generatie geboren op het einde van WOII. Net
als haar eveneens in Kapelle woonachtige zus is ze
kapster op rust. Intussen is het voormalig kapsalon
ingepalmd als hobbyruimte, want Ginette is een
verzamelaarster.

Onder begeleiding van politie en een paardenkoetsje trekken alle Kapelse kinderen
t.e.m. 12 jaar al of niet met papa en mama samen naar de opening van de kermis
waar hen gratis draaimolentickets en een drankje wachten
Locatie vertrek: Dorpsplein Schuiferskapelle
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26 (Klaas)
16.30 u.: samenkomst op het dorpsplein

Sinds het jubileumjaar 2012 waarin 150 jaar
Schuiferskapelle werd gevierd, kennen we Ginette
inderdaad als een verzamelaarster pur sang. Op de
eerste vier van de zes edities van dat jaar, konden we
Ginette telkens terugvinden met voornamelijk zeer
ordentelijk en chronologisch bijgehouden inkijkalbums,
maar ook bv. haar verzameling poppen in buitenlandse
nationale of traditionele klederdracht kon de nodige

WANDELVOETBAL (o.v.)
Wedstrijd Schuiferskapelle - Lichtervelde (geïnteresseerde Kapellenaars kunnen zich
uiterlijk tegen 01/06 inschrijven via vera.braeckevelt@skynet.be)
Locatie: voetbalterrein - Kronkelbeekstraat 42A
Organisatie: OKRA Schuiferskapelle -  0475 46 52 04 (Guido)
19.00 u. - 20.00 u.: wedstrijd

~ Zaterdag 09 juni 2018 ~
PETANQUETORNOOI
Voorjaarskampioenschap van Schuiferskapelle - voor alle OKRA-leden en alle
inwoners van Schuiferskapelle
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.)

aandacht trekken.
Voor deze editie sluiten haar inkijkalbums met Eerste en Plechtige communie-kaartjes
(de oudste dateren van 1905), bidprentjes, allen van Kapelse inwoners, en
krantenartikels over Schuiferskapelle uiteraard perfect aan bij het thema Schoolfoto’s
van generatiegenoot Vera.

Alle info op www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle

AVONDMARKT
Markt met kunstambachten en artisanale streek- en hoeveproducten - lekkers en
leuks en moois van bij ons - alle Tieltse bieren uitgenodigd - gratis draaimolentickets
bij aankoop bij de standjes (zolang de voorraad strekt)
Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77
Organisatie: Bewonersplatform SKP -  0475 46 52 04 (Vera) -  051 40 74 26
(Bart (Bieren))
17.00 u.: aanvang (tot 21.00 u.)

DORPSFEESTEN SCHUIFERSKAPELLE
07, 08, 09/09/2018
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.

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
2/8

7/8

PODIUM - optreden door Flo - om 15.30 u. en 17.30 u.
Onderwerp: 2 mini-concertjes unplugged
Na de beslissing in 2013 van pluspapa Patrick om vanuit
Harelbeke terug te keren naar zijn Kapelse roots, kwam
daarmee ook een prille Flo van 18 lentes in Schuiferskapelle
terecht. Het gezin startte in het voorjaar 2014 café/dorpswinkel
’t Een en ’t Ander op, waar je Flo trouwens nog steeds
regelmatig als barvrouw kan treffen.
Al of niet van haar melk door de confrontatie met ons toen nog
ingeslapen dorpje, trok ze in september 2013 naar het City
College in Santa Barbara in Californië - populair bij
internationale studenten - waar ze een half jaar Music Course
volgde. Daarna startte ze in UGent de opleiding Master of Arts
in de Kunstwetenschappen waarvan ze nu het laatste jaar aan
het beëindigen is. Voor de opgelegde specialisatie koos Flo voor Muziek. Daarnaast
heeft ze een summiere opleiding gitaar gevolgd, alsook klassieke zang. Flo bespeelt
drie instrumenten: gitaar, ukelele en piano maar de laatste twee houdt ze enkel
binnenskamers.
Flo deed in 2014 wat podiumervaring op tijdens “open-mic nights” en datzelfde jaar
behaalde ze de tweede plaats in de categorie Muziek op de Kortrijkse voorronde van
Kunstbende. In 2015 had ze haar eerste echt optreden beet als opener van het
driedaagse festival TieltRockt #2. Sinds The Dirty Scums Club ’77 als rocktempel
inlijfden was het er nooit eerder zo stil als bij dit optreden van Flo. Zeker tot voorbij de
eerste helft van het optreden was het muisstil onder het publiek, niemand sprak een
woord, misschien hoogstens op fluistertoon, zo adembenemend was het optreden
van dat bedeesde meisje met een stem als een klok. Sindsdien werd tevergeefs
geprobeerd haar te strikken voor een optreden in ’t Kapellenoarke maar in de maand
juni van de vorige jaren primeerden telkens haar studies.
Intussen zat Flo evenwel niet stil, de optredens evolueerden van occasioneel naar
regelmatig, zo trad ze vorig jaar een tiental keer op, o.a. op Festival Dranouter, op het
buskerpodium van Suikerrock in Tienen, op het Chicago Blues Festival in Ruiselede,
in de AB in Brussel (als voorprogramma van de Belgische indiepopband St.
Grandson) en op Green on Red in Tielt. Op de Tieltse Melkrockrally kaapte ze dan
weer zowel bij het publiek als bij de jury de tweede plaats weg. Dit resulteerde in het
najaar 2017 in de opnames van haar demo-cd Two Bottles. Ook dit jaar ging alweer
goed van start met een optreden op het Tieltse Patersdreef Indoor.
Flo is een singer-songwriter die intieme luisterliedjes brengt, waarbij haar stem
onthutsend veel weg heeft van die van de Amerikaanse folkzangeres Joan Baez. Die
werd in de sixties niet enkel opgemerkt door haar stem maar ook omwille van haar
politieke betrokkenheid . Flo omschrijft haar eigen muziek als “rustig, bedoeld om
mensen even de realiteit te doen vergeten, om mensen te emotioneren en - wie weet
- te inspireren”. De teksten zijn dan weer “geïnspireerd op verlies, een sprankeltje
hoop en Californische stranden, met woorden die diep vanuit het hart komen en graag
gedeeld willen worden met de rest van de wereld”.
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WANDELCONCERT
De Tieltse harmonie De Goede Vrienden luistert de avondmarkt op met bekende
deuntjes.
Locatie: H. D’Hontstraat vanaf Club ‘77
Organisatie: Stad Tielt i.s.m. Bewonersplatform SKP -  051 40 74 26 (Bart)
18.00 u. - 18.15 u.: avondmarkt / 18.30 u. - 18.45 u.: ’t Een en ‘t Ander
19.00 u. - 19.15 u.: avondmarkt / 19.30 u. - 19.45 u.: ’t Een en ‘t Ander

EETFESTIJN
Feestgebraad met kroketjes - 16 € voor volwassenen, 8 € t.e.m. 12 jaar - kaarten
verkrijgbaar bij alle bestuursleden en spelers en in ’t Een en ’t Ander + aansluitend
discobar
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Torensjotters -  0477 29 43 99 (Freddy)
14.00 u.: deuren + terras open
19.30 u.: aanvang eetfestijn
21.00 u.: aanvang discobar

~ Zondag 10 juni 2018 ~
SPEELVOORMIDDAG
Bouw- en speelvoormiddag voor jong en oud met LEGO ® - en LEGO Duplo ® bouwstenen.
Locatie: vergaderzaal Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: Gezinsbond -  0473 83 62 26 (Lore)
09.30 u.: aanvang (tot 12.00 u.)

ORGELCONCERT
de

Het 19 -eeuwse orgel (bouwjaar 1832) van de O.L.V.-Geboortekerk wordt ter
gelegenheid van de feestelijkheden bespeeld door beroepsorganist Joost D’hont
(voormalig leraar van Tom Hoornaert, oprichter van de Tieltse Orgelkring Chamade) toegang 8,00 €.
Organisatie: Orgelkring Chamade -  0475 34 27 69 (Tom)
10.00 u.: aanvang (tot 11.00 u.)

'T KAPELLENOARKE
In deze 12de editie van volkscafé 't Kapellenoarke kan je terecht voor een drankje en
wat cultureel vertier. Traditioneel wordt een (niet-commercieel) forum geboden aan
inwoners van Schuiferskapelle om hun markante hobby of uitzonderlijk beroep
publiekelijk voor te stellen. En al even traditioneel zijn er uiteraard Tieltse biertjes
verkrijgbaar. Papa’s die zich tussen 16.00 u. en 17.00 u. aan de toog aanbieden,
ontvangen zolang de voorraad strekt een vaderdagattentie !
Locatie: Club '77 - H. D'Hontstraat 42
Organisatie: 't Wabliefje & The Dirty Scums -  051 40 74 26 (Bart)
11.00 u.: café open
14.00 u.: aanvang (tot ongeveer 21.00 u.)
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HEEMKUNDE - fotopresentatie door Vera Braeckevelt - doorlopend
Onderwerp: schoolfoto’s van 1962 tot 1998
Vera werd tijdens de oorlogsjaren geboren in Wingene als de
oudste spruit van een kroostrijk gezin van tien kinderen. Haar
middelbare studies aan de Normaalschool OLVP SintNiklaas verliepen uitstekend waardoor Vera reeds op 18jarige leeftijd het diploma Leraar Lager Onderwijs op zak
had.
Les geven gebeurde het eerste jaar in de lagere school van
Waardamme, maar vanaf het schooljaar 1962-1963 startte
Vera haar carrière in de Vrije Basisschool van
Schuiferskapelle, “de meisjesschool”, welke naam is
gebleven ook nadat er in 1994 gestart werd met gemengd
onderwijs. Vera verhuisde naar het gehucht De Ratte en
bleef les geven in de Kapelse dorpsschool tot het einde van het schooljaar 19971998, de school zelf diende het luttele jaren later jammer genoeg voor bekeken te
houden. Na een loopbaan van 36 jaar in hetzelfde dorp kent Vera uiteraard elke
familie in Schuiferskapelle, én kennen veel generaties voormalige schoolkinderen en
hun ouders haar nog steeds als “juffrouw Vera”.
Na haar professionele carrière werd Vera lid van OKRA. Momenteel is ze lid van het
bestuur van de drie echelons binnen de vereniging. Na acht jaar de taak van
secretaris op zich te hebben genomen, is Vera nu reeds vier jaar voorzitter van het
lokale Trefpunt Schuiferskapelle. Daarnaast is ze zowel lid van het Regiobestuur Tielt,
als van het nationaal bestuur OKRA-Algemeen. Binnen de regio-overkoepelende
Werkgroep Academie Roeselare-Tielt helpt ze mee (gastro)culturele uitstappen en
voordrachten organiseren.
Haar engagement beperkt zich echter niet enkel tot OKRA. Zo is Vera lid van het
Bewonersplatform Schuiferskapelle, meer bepaald van de Werkgroep Leefbaarheid
en Infrastructuur. In Wingene is ze medewerker van het Sociaal Huis waar men
binnen het Zorgnetwerk Geselle op haar beroep doet voor het welzijn van 85plussers. En in Tielt is ze sinds 2013 lid van de Verkeerscommissie en van de Raad
van Bestuur van het Cultureel Centrum Gildhof.
Daarnaast vindt Vera ook nog de tijd om zich in diverse hobby’s te verdiepen. Zo is ze
fervent supporter van de Liga A volleybalploeg Knack Roeselare, pikt ze zeer
regelmatig een toneelstuk of een concert mee, en heeft ze al ontelbare groepsreizen
achter de rug, o.a. door gans Europa, Baltische Staten en Ijsland inbegrepen, maar
ook landen als bv. Zuid-Afrika, Vietnam, Sri Lanka, Jordanië, …, mochten Vera al
verwelkomen. Familieleden en vrienden zullen verder ook haar organisatietalent
bevestigen en met het water in de mond haar kwaliteiten als hobbykok beamen. Als
voormalige lerares volgt Vera verder niet alleen het schoolse reilen en zeilen van de
vier kleinkinderen, maar kunnen ze ook steeds op haar ruime belangstelling rekenen.
Deze bezige bij verzorgt voor ’t Kapellenoarke een doorlopende fotopresentatie van
alle schoolfoto’s die ze nog in haar bezit heeft: uiteraard de jaarlijkse klasfoto’s van
1962 tot 1998, maar ook foto’s van klasactiviteiten, schoolfeesten, eerste en plechtige
communies, bedrijfsbezoeken, ...
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