Gemeente Schuiferskapelle

Juni-kermis 2021

KERMIS
Kermisattracties: draaimolen, schietkraam, eendjeskraam, autoscooters, friet- en
oliebollenkraam
Vrijdag: vanaf 16.30 u. - zaterdag en zondag: vanaf 14.00 u. (frietkraam op
zondag vanaf 11.00 u.)
! Bonnetjes beschikbaar in deze infobrochure voor extra oliebollen, extra
eendjes, extra kogels, extra ritjes, extra jetons !

VERKEERSINFO
Van dinsdag 15/06 08.00 u. tot dinsdag 22/06 22.00 u. is parking De Breuckplein en
parking Brugstokwegel voorbehouden voor foorkramers en kermisattracties.
Zaterdag 19/06 en zondag 20/06 - telkens van 12 u. tot 24 u.
Voor de veiligheid van onze kinderen wordt Schuiferskapelle-Dorp onderbroken tussen
Torenstraat en Biermanstraat en zijn de Brugstokwegel en de Klokkestraat met de auto
niet toegankelijk vanuit Schuiferskapelle-Dorp.
Ter compensatie kan er het volledige weekend (gratis) worden geparkeerd op de weide
tegenover het KSA-lokaal in de Brouwerijstraat.
- Alle info op www.leefbaarschuiferskapelle.be –
Eventuele programmawijzigingen na 10/06/2021 zijn niet meer opgenomen in deze infobrochure

~Vrijdag 18 juni 2021 ~
MET TOETERS EN BELLEN
Onder politiebegeleiding trekken alle Kapelse kinderen
t.e.m. 12 jaar in hun klasbubbels veilig samen naar de
opening van de kermis waar hen een gratis
draaimolenticket wacht
Locatie vertrek: Club ‘77
Organisatie: Bewonersplatform -  0473 83 62 26
(Klaas)
16.30 u.: samenkomst aan Club ‘77

~Zaterdag 19 juni 2021 ~
DORPSLOOP
Looptochtje op een gezapig tempo met keuze tussen een lus van 5 km en een lus van
10 km - vooraf (gratis) inschrijven via soupappe@telenet.be - uiterste
inschrijvingsdatum: 17/06/2021
Locatie: start op het dorpsplein
Organisatie: Bewonersplatform -  0497 26 50 72 (Bruno)
10.30 u.: gezamenlijke start (groep wordt indien nodig opgesplitst)

DORPSBAR
Lang geleden dat we nog iets konden drinken op ons dorplein !
Locatie: dorpsplein
Organisatie: KSA -  0487 39 85 37 (Marloes)
17.00 u.: aanvang (tot 23.30 u.)
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~Zondag 20 juni 2021 ~
'T KAPELLENOARKE
In deze 14de editie van volkscafé 't Kapellenoarke kan je op het dorpsplein terecht voor
diverse levensnoodzakelijke drankjes aan democratische prijzen. Deze editie is zonder
het traditionele forum voor inwoners van Schuiferskapelle waarop hun markante hobby
of uitzonderlijk beroep publiekelijk kan voorgesteld worden (voorheen in Club ’77).
Locatie: dorpsplein
Organisatie: The Dirty Scums -  051 40 74 26 (Bart)
14.00 u.: aanvang (tot ongeveer 21.00 u.)

PLUKROUTE
Inwandeling van de nieuwe Plukwandelroute, een lusvormige bewegwijzerde route van
5,5 km die start op het De Breuckplein.
Wat is een brugstok, een dosseweg, een ganzebrugge, een uitweg, een vrouwenboom,
een steenakker, … Wie is Nikolaas van Tolentijn, wat is Het Atelier, wat is de Heilig
Hartverering, … Je komt het allemaal te weten via de wandelbrochure, via de QR-codes
op de wandelroute, en op
https://www.thedirtyscums.com/schuiferskapelle/Wandelroutes.htm.
Voor de gelegenheid zullen alle “horecazaken” op de wandelroute op zondag geopend
zijn van 14 u. tot 18 u. (m.u.v. de voetbalkantine).

PASTOOR PAUL VERCRUYSSE-WEGEL
De aanvraag om de wegel tussen Pauls voormalige woonst en het voormalig café De
Pluim te benoemen tot Pastoor Paul Vercruysse-wegel is nog lopende, maar laat ons als
eerbetoon dit weekend het toch al even wagen te proosten op de officieuze inwandeling
van onze Pastoor Paul Vercruysse-wegel !

Brasserie ‘t SMOEFELOARKE
Openingsuren tijdens de feesten: zaterdag vanaf 11.30 u. - zondag vanaf 10 u.

Dorpscafé ’t EEN en ’t ANDER
Openingsuren tijdens de feesten: zaterdag en zondag vanaf 07.30 u.

~Pastoor Paul Vercruysse ~
1927
Paul wordt geboren in Roeselare op 04/02/1927 als
zevende in het gezin van negen kinderen van Jozef
Vercruysse en Maria Parmentier.

1931 - 1952: Schooltijd
1931 - 1939: kleuterschool en lagere school bij de
Grauwe Zusters in Roeselare
1940 - 1947: humaniora en twee jaar Wijsbegeerte aan
het Klein Seminarie in Roeselare
1948 - 1952: Theologie in Brugge, tevens legerdienst in Leuven en Brussel

1952 - 2002: Priester
20/12/1952: priesterwijding in Brugge
1953 - 1956: leraar aan het Sint-Pieterscollege in Blankenberge
1956 - 1963: medepastoor in Sint-Joris-Ten-Distel (Beernem)
1963 - 1967: medepastoor in Poperinge
1967 - 1984: medepastoor in Staden
1984 - 2002: pastoor in Schuiferskapelle (Tielt)

1984 - 2002: Schuiferskapelle
Volksmens
Na 17 jaar een geliefde onderpastoor te zijn geweest in Staden, beseft Paul dat wanneer
hij op 15/08/1984 als pastoor wordt aangesteld in Schuiferskapelle, het voor hem niet
evident zal zijn. Als hoofdpastoor komt daar immers een hele administratieve opdracht
bij kijken, terwijl hij eerder het type volksmens is die bij en tussen de mensen wil zijn.
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Beide aspecten kan hij echter goed combineren: iedereen in Schuiferskapelle en de
wijde omtrek leert onze pastoor kennen, die onder zijn motto “rust roest” altijd met zijn
fiets op weg was, altijd tijd had voor een babbelke of een bezoekje, en al vegetarisch
was van voor het een hype werd.
Kunstminnend
Toen hij bij een dorpsbezoek hoorde over de Pittemse kunstenaarsfamillie Claerhout
(Jef, May en Marc), ontluikte het idee om in zijn kerk kunstwerken te plaatsen. Hij
opteerde voor een bronzen altaarstuk (“Het Laatste Avondmaal”) dat op zijn verjaardag
in 1997 in de kerk werd geplaatst. Daarna volgde in 1998 ook de opdracht voor een
monumentaal bronzen modern-expressionistisch kruisbeeld met aan één zijde
referenties naar zijn eigen leven, en aan de andere kant religieuzere thema’s. Beide
werken van May Claerhout werden ingezegend in de kerk van Schuiferskapelle door
Mgr. Vangheluwe en Kardinaal Daneels op 10/10/1998, maar ook en vooral de
aanwezigheid van zijn parochianen daarbij deed hem veel deugd. Toen hij het jaar
daarop een bezoek bracht aan het kunstatelier van May Claerhout en daar een
terracotta proefbeeld van Pater Damiaan tentoongesteld zag, heeft hij het meteen
besteld. Het werd in de kerk geplaatst eind 1999 en ingewijd op zijn verjaardag in 2000.
Deze drie persoonlijk aangekochte kunstwerken liet hij als een blijvend aandenken na
aan de gemeenschap van Schuiferskapelle.
Afscheid
In 2002 verlaat hij op 75-jarige leeftijd “zijn” dorp. Op de septemberkermis van dat jaar
krijgt hij een mooie afscheidsdienst met aansluitend een receptie aangeboden door stad
Tielt. Van de dorpsgemeenschap ontvangt de geliefde pastoor een passend geschenk:
hoe kan het anders, een nieuwe fiets.
Hij is na Adolf De Breuck de pastoor met de langste staat van dienst op onze gemeente,
pastoor De Breuck was er in functie van 1896 tot 1924.

2002: Pensioen
Paul gaat op rust in Sint-Joris-Ten-Distel, het dorp waar 46 jaar eerder zijn priesterambt
begon. Hij viert er op 22/12/2002 zijn gouden priesterjubileum.
Op 13/12/2005 raakt hij in eigen gemeente op weg naar huis met zijn fiets betrokken bij
een zwaar verkeersongeval. Hij komt onder de wielen van een vrachtwagen terecht en
verliest een been, maar geenszins zijn optimisme. Typerend voor Paul: na het krijgen

van een aanzienlijke premie voor zijn blijvende invaliditeit, treedt hij op als “onbekende
weldoener“ door enveloppes met geld te deponeren in de brievenbussen van
behoeftigen, maar wordt al snel “ontmaskerd” …

2018
Paul overlijdt op dinsdag 01/05/2018. De uitvaart vindt plaats op woensdag 09/05/2018
in de Sint-Joriskerk te Sint-Joris-ten-Distel.

Frank Vaneenooghe - Bart D’ooghe

Kinderboerderij NEST
Openingsuren tijdens de feesten: zondag van 13.30 u. tot 18.00 u.

Ijsjes IJSPOL
Openingsuren tijdens de feesten: zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u.

Schuiferskapelle - Save the Date
WIELRENNEN
06/06/2021: doortocht Elfstedenronde
11/07/2021: Wedstrijd Elite zonder contract + Beloften
29/08/2021: Wielerjeugddag

STEENOVENHOEVE
04/07/2021: Pick-Unique
21/07/2021: Pick-Unique
01/08/2021: Pick-Unique
15/08/2021: Pick-Unique

BEVRIJDINGSFEESTEN
10/07/2021: Bevrijdingsfeesten Schuiferskapelle

THE DIRTY SCUMS
25/07/2021: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat
01/08/2021: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat
15/08/2021: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat
22/08/2021: In den Schuymenden Bierpot - Bilkbosstraat
11/09/2021: o.v. Rock@Schuiferskapelle - Club ‘77

DORPSFEESTEN
10/09/2021: Dorpsfeesten Schuiferskapelle
11/09/2021: Dorpsfeesten Schuiferskapelle
12/09/2021: Dorpsfeesten Schuiferskapelle

In den Schuymenden BIERPOT
Openlucht pop-up cafeetje van The Dirty Scums in de Bilkbosstraat
Beer on Sunday op: 25/07, 01/08, 15/08 en 22/08 bij droog weer van 14 u. tot 20 u.

!! Actie !! !! Actie !!
Bonnetjeskaart voor de kermis
Geldig op 18, 19 en 20/06/2021
op de kermisattracties in Schuiferskapelle
Kaart dient compleet te worden gehouden, wordt bij elke attractie
afgestempeld, 1 kaart per beurt

€5 = 5 extra eendjes

5 oliebollen = 2 extra
oliebollen

€5 = 1 extra jeton

€5 = 5 extra kogels

€5 = 1 extra ritje

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