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De Breuckplein

START EN GRATIS PARKING: De Breuckplein
(naast de kerk) Schuiferskapelle
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BEWEGWIJZERING

SCHUIFERSKAPELLE

Zeshoekige bordjes met groene opdruk.
Een aantal bordjes bevatten extra info die geraadpleegd
kan worden door middel van de QR-code te scannen.
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De route loopt gedeeltelijk over onverharde wegen (niet
geschikt voor rolstoel, wel voor kinderwagens met grote
wielen). Bij nat weer zijn laarzen aanbevolen.
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PLUKZONES

Langs de route zijn een aantal aangeduide plukzones met
verschillende aanplantingen. De plantsoorten worden per
zone aangeduid door een QR-code.
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De route loopt grotendeels langs openbaar domein
waarvan bepaalde stukken met een privaat karakter.
Graag rekening houden met volgende afspraken:
-->
Je plukt wat je zelf ter plaatste kan consumeren, zo
geniet iedereen van het fruit.
-->
Er wordt nergens afval achtergelaten.
-->
Respecteer fauna, flora en andermans eigendom.
-->
Geniet!
Vragen, opmerkingen of kaartproblemen?
mail naar dorpsraadschuiferskapelle@gmail.com

Ontwerp door Klaas Carrette, teksten Bart D’ooghe
Verantwoordelijke uitgever: Bewonersplatform Schuiferskapelle - Kronkelbeekstraat 1
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WEETJES

Pastoor Paul Vercuysse

Pastoor/dorpsfiguur Paul
Vercruysse woont in
Schuiferskapelle van 1984 tot 2002.
Met eigen financiële middelen laat
hij tussen 1997 en 1999 drie kunstwerken in de kerk plaatsen, die er
op heden nog steeds zijn te bewonderen. Vooral het monumentale
bronzen modern-expressionistisch
kruisbeeld met aan één zijde referenties naar zijn eigen leven, en aan
de andere kant religieuzere thema’s
trekt de aandacht. Als eerbetoon
loopt er een aanvraag om de wegel
naast de voormalige pastorij tot
Pastoor Paul Vercruysse-wegel te
benoemen.

Familie D’hont
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Wat en Wie

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 of via
de QR-codes op de wandelroute.

Drinken en Eten

Schuiferskapellenaars zijn Bourgondiërs, doppen hun eigen
boontjes, en zijn pioniers van de
Korte Keten. Sinds 2007 kan je er
het bier en de artisanale likeuren
van lokale punkgroep The Dirty
Scums drinken, in 2011 wordt
Wijngoed Kapelle in het leven
geroepen, waarvan we intussen
diverse wijnen en vermouths
kunnen drinken, sinds 2018 kan je
rundvleesbereidingen van de
koeien van lokale hoeve het Elsthof
ter plaatse uit hun automaten
halen, en sinds 2019 kan je de ijsjes
van Ijspol proeven, vervaardigd met
melk van de koeien van de familiehoeve. Al dit lekkers vindt uiteraard
ook zijn weg naar de lokale horeca.
En dan hebben we het nog niet over
het fruit dat er in de volgende jaren
staat aan te komen van de in 2021
aangeplante openbare plukzones.
En over drinken en eten gesproken:
je kan ook nog een privéfeest
inrichten in één van de evenementenruimtes van de Steenovenhoeve.

De familie D’hont is nauw verweven
met de geschiedenis van
Schuiferskapelle. Koster Fideel is er
rond 1831 onderwijzer in een privaat
schooltje in zijn eigen woonhuis. In
1863 wordt de gemeenteschool
officieel opgericht in het huis van
zijn zoon Henri, naar wie later de
Henri D’hontstraat wordt vernoemd.
Henri is ook de stuwende kracht
achter de onafhankelijkheid van
Schuiferskapelle in 1862. Wanneer
de nieuwe gemeenteschool wordt
gebouwd, wordt Henri er het eerste
schoolhoofd, zijn broer Vital wordt
hulponderwijzer. Eén van Vitals
kinderen, Bertha, wordt de echtgenote van burgemeester Achille
Debrabandere, naar wie Brabanders
Kapel is vernoemd. Gabriël, één van 5 De Welriekende Dreef
Vitals kleinzonen, is decennialang
Café-restaurant De Welriekende
hoofdonderwijzer in
Dreef vindt de inspiratie voor zijn
Schuiferskapelle en ontwerpt het
naam in de verkeersberichtgeving
wapenschild van de gemeente.
in de jaren 80 en 90 op de VRT-raGuido, een andere kleinzoon, laat
dio. Deze dreef aan de rand van het
het kapelletje O.L.V. Ter Wereld
Brusselse Zoniënwoud wordt dan
bouwen. Gabriëls zoon Patrick is de
nl. elke werkdag vermeld in het
frivoolste: na een succesvolle
verkeersnieuws wanneer ’s morcarrière als architect zoekt hij een
gens de files worden overlopen, en
goedlachse vriendin en opent in
wordt zo België’s bekendste dreef.
2014 in het voormalig bankgebouw
Het café-restaurant in Kapelle
van zijn broer een al even succesvol
wordt een trekpleister voor jong en
dorpscafé. Niemand van de huidige
oud uit zowel de nabije als de verre
generatie ambieert een rol als
omgeving. Een allesverwoestende
onderwijzer of één van de devote
brand op 28/02/1998 maakt echter
beroepen die decennialang zo
een einde aan een tijdperk dat in de
typerend waren voor de familie
zomer van 1990 van start ging. In de
D’hont met zijn voormalige kosters,
schaduw van de ruïnes en het
kloosterzusters en paters.
lieflijke vijvertje wordt in 2021 een
camperparking ingericht.

PRAKTISCH

OMMEGANK
PLUKWANDELROUTE

START EN GRATIS PARKING: De Breuckplein
(naast de kerk) Schuiferskapelle
Onder de overkoepelende naam “Ommegank” zal een werkgroep van het Bewonersplatform in een meerjarenproject
een aantal lusvormige wandelroutes bundelen die elk met
een eigen invalshoek een wandeling door het plattelandsdorpje Schuiferskapelle bieden. Ommegank is de
West-Vlaamse verbastering van “ommegang” wat letterlijk
betekent rond de kerk of - in ruimere zin - rond het dorp
wandelen.

wandelen in Schuiferskapelle
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De Plukwandelroute is het eerste initiatief binnen het Ommegank-concept. Een plukroute is een route met fruitbomen en
-struiken op openbaar of privé-domein die vrij mogen
geplukt worden. Deze route gaat gedeeltelijk over onverharde
wegen, waardoor een wandeling met rolstoel bv. niet
geschikt is. De route doet trage en landelijke wegen aan, er
bevinden zich diverse horecazaken op het traject, op regelmatige plaatsen is een zitbank voorzien en voor de kleinsten
zijn er enkele speelpleintjes.
De bewegwijzering bestaat uit zeshoekige witte bordjes met
groene opdruk en een QR-code die enerzijds verwijst naar de
wegbeschrijving met leuke weetjes over de locaties en
anderzijds ook naar deskundige historische info.

VERFRISSING ONDERWEG
Ijspol

Wat: ijsjes ter plaatse gemaakt van koeienmelk van de familiehoeve
Wanneer: in de lente/zomer op zonnige zaterdagen, zondagen en feestdagen (14u - 18u)
Dosseweg 15, www.ijspol.com

Nest

Wat: kinderboerderijtje met cafétaria
Wanneer: tijdens de schoolvakanties op woensdag- en zaterdagnamiddag
Dosseg 20, www.dorpsboerderijnest.be

‘t Smoefeloarke

Wat: brasserie
Wanneer: op vrijdag, zaterdag en zondag
H. D’hontstraat 29, www.smoefeloarke.eatbu.com

Voetbalkantine

Wat: kantine van de Torensjotters
Wanneer: op zaterdagnamiddag tijdens thuismatchen
Kronkelbeekstraat, www.crmw.be/info-ploegen

’t Een en ‘t Ander

Wat: dorpswinkel + dorpscafé
Wanneer: gesloten op maandag en dinsdag
Schuiferskapelle-Dorp 3, www.teenentanderkapelle.be
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Een realisatie van Bewonersplatform Schuiferskapelle i.s.m.

lt

Tie

Ommegank
Plukwandelroute

Be

wo

ne

rs

pla

tfo

rm

lle

pe

ka

rs

ife

hu

Sc

www.leefbaarschuiferskapelle.be

