Ten geleide…
Met de uitgave van dit luxeboekje “Kapelhoek 2000”
willen wij onze waardering uitdrukken voor alle
vrijwilligers die doorheen de voorbije 20 jaar de
Kapelhoek sociaal gemaakt hebben tot wat de
wijk nu is.
Mensen die vanuit hun solidariteit, creativiteit en
samenhorigheid, daadwerkelijk getimmerd hebben
aan de weg voor de integratie van de inwoners van
onze wijk.
Deze brochure houdt een oproep in om je eigen
weg te ontdekken in de grote gemeenschap die
de Kapelhoek geworden is. Om mee te leven in
haar werking, geeft het comité U het ganse jaar
door de mogelijkheid om deel te nemen aan
haar activiteiten.
Het boek biedt U een, weliswaar onvolledige,
terugblik op het verleden: het ontstaan van
de kapel, het vroegere sociale leven, de
rijke geschiedenis van de Kapelhoek en
de werking van het huidige Kapelhoekcomité. De laatste 20 jaar worden
uitgebreid behandeld, omdat wij daar
allemaal aan meegewerkt hebben.
Het weze een uitdaging voor de toekomst,
waar wij met onze groep en samen met U
allen voorstaan.
Het Kapelhoek-wijkcomité
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De kapel van O.L. Vrouw ten Dale te Zulte.1
1. Ontstaan van de kapel.
Volgens de geschiedschrijver Sanderus werd deze kapel gebouwd op het einde van
de 15e eeuw door de edelman Jan van Damas. Deze stamde uit een hoogadellijk
geslacht, uit Frankrijk afkomstig maar woonachtig in Gent waar hij geruime tijd
vermaardheid genoot, omdat hij door huwelijken verwant was met voortreffelijke
huizen in Bourgondië, Savoie en de Nederlanden. Zijn vrouw Margriet was de
enige dochter van ridder Pieter de Villa, graaf van het H. Roomse Rijk en heer van
Rivaille in het aartsbisdom Turijn. De overlevering voegt er de omstandigheid bij
die tot de bouw van de kapel aanleiding gaf:
“Genoemde heer Damas was hier met zijn
vrouw op doorreis naar Kortrijk, toen een
plotselinge ongesteldheid het leven van
Margriet in gevaar bracht.
De reizigers
bevonden zich op een groot kwartier afstand
buiten het dorp Zulte en hadden niemand bij
de hand om de zieke vrouw bij te staan. Jan
van Damas die zijn duurbare echtgenote in
stervensnood zag verkeren, nam zijn toevlucht
tot Maria de Troosteres der bedrukten en
beloofde op die zelfde plaats een heiligdom
ter ere zijner beschermster te bouwen, om
het behoud zijner vrouw te bekomen. Zijn
verlangen werd bevredigd: de edelvrouw
keerde tot het bewustzijn weder, hernam ten
volle haar krachten en zette, gans opgebeurd,
haren weg verder.”
• detail Mecator-kaart 1570

Kort na het wonderbaar voorval rees een fraaie
bidplaats op en werd naar de benaming van het stuk land waarop zij stond, de
Kapel ten Dale geheten.
Weldra nam de toeloop van bedevaarders naar O.L.V. ten Dale aanzienlijk
toe: Olsene, Waregem, St Eloois-Vijve en St Baafs-Vijve kwamen met talrijke
parochianen naar de jaarlijkse ommegang, die op al de dagen van het Octaaf van
O.L.Vrouw-Hemelvaart plaats greep.
De nog bestaande rekeningen bewijzen dat deze stichting reeds in 1504
verscheidene goederen en inkomsten bezat.
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Gebaseerd op “Geschiedenis van de Kapel van Onze Lieve Vrouw ten Dale te Zulte” uitgegeven
door pastoor A. Van Assche in 1954

“Reeds van toen af had zij verscheidene goederen en inkomsten en was
zij eene der meest bezochte bedevaartplaatsen van ‘t omliggende. Vooral
gedurende de octave, die een aanvang nam op den feestdag van O.L.Vrouw,
was de toeloop er buitengewoon en kwamen verscheidene kloosterlingen
prediken en biecht horen. De processies waren ongemeen prachtig, en
telkens, onder andere, door vreemde muzikanten of “trompers”, zangers en
maagdekens opgeluisterd. De baljuw van Zulte droeg er de roede van justitie
in en na de plechtigheid vereenigde men zich, naar het toen heerschende
gebruik, ten gastmale, alwaar er fel gegeten en gedronken werd.” 2

2. Tweede kapel
Waarschijnlijk door de Geuzen beschadigd, werd het heiligdom grotendeels
herbouwd en in oktober 1614 door Bisschop Frans van der Burch, plechtig gewijd.
Dertig jaar later plaatste men een oksaal, een communiebank en twee
biechtstoelen.
Behalve de H. Moeder Gods vereerde men in deze Kapel de H. Antonius-Eremijt
en de H. Sebastiaan.
Allerlei voortbrengselen zoals vlas, linnen, boter en vlees werden door dankbare
landbouwers opgedragen.
Een kapelaan kwam elke zondag de vroegmis, ‘s zaterdags het lof en later zelfs
twee maal per week de H. Mis zingen.
Niet zelden kwamen de paters van Kortrijk er goddelijke diensten verrichten.
Tot meerdere aanmoediging der bedevaarders begunstigden de pausen Innocentius
XII en Pius VI de ommegang met verscheidene volle en gedeeltelijke aflaten.
De tweede Kapel viel ten prooi aan de vernielingswoede van de Franse Jacobijnen
die ze omstreeks 1790 zodanig verwoestten dat er slechts
een puinhoop overbleef. Godvruchtige Zultenaren wilden
het aandenken aan hun kapel bewaren en hun vaste
hoop betuigen dat hun geliefde kapel uit haar puin zou
herrijzen. In de puinhoop van de kapel plaatsten ze een
zware houten paal waaraan ze een klein Mariakapelletje
bevestigden, dat ze verder kwamen vereren.
Al zeer vroeg moet een ommegang van rozenkrans kapelletjes bestaan hebben rondom de kapellenakker. Na
de verwoesting van de kapel door de Jacobijnen waren
enkele staties van de ommegang overgebleven, die door
bedevaarders verder bezocht werden.
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Uit “Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen” door De Potter en Broeckaert
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3. Derde kapel
Deze dateert van het jaar 1871. Wanneer,
na lang zoeken en overwegen, het besluit
getroffen werd op de plaats van de oude
kapel een nieuwe bidplaats op te trekken,
was de geestdriftige blijdschap van de streek
algemeen.
De kapel in Gotische bouwstijl was eenvoudig
maar schoon. Haar kostelijkste sieraad is
voorzeker het oude Mariabeeld (zie foto
hieronder) dat tot hiertoe aan alle
omwentelingen is ontsnapt en na zo vele jaren
op zijn eerste plaats is hersteld.
Op zondag 1 september 1871 werd de kapel
door de bisschop ingezegend en aan O.L.
Vrouw der VII Weeën toegewijd.
De geschiedschrijver vermeldt:
“Duizenden bedevaarders schaarden zich
die dag rond hun beminde kerkvoogd,
• Derde kapel ten jare 1871
die, na de zegening van de bidplaats en
van de fraai geschilderde taferelen van
de Zeven Weeën van Maria, de gelovigen tot betrouwen en liefde jegens
hun machtige beschermster aanmoedigde en 40 dagen aflaat verleende aan
allen die in de kapel driemaal het Weesgegroet zouden bidden voor de
noodwendigheden van de H. Kerk. De bisdommen van Gent en Brugge waren
door menige pelgrims vertegenwoordigd 3”.
Sinds deze inzegening is de Kapel ten Dale het
middelpunt geworden van de Mariaverering in de hele
streek.
Zo lezen we nog in het Parochiaal Gedenkboek van
Zulte, dat:

• O.L. Vrouw ten Dale
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“- op 3 mei 1873 de Congregatie van Machelen
alhier op bedevaart kwam en 2 schone waskaarsen
opofferde;
- de Congregatie samen met de leden der H. Familie
van Olsene naar de kapel op Bedevaart kwam en 2
fraaie prenten, de H.H.Harten van Jezus en Maria
verbeeldende, opofferden.
- in 1874 op 21 september E.H. Libert, pastoor te
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Uit “Geschiedenis der gemeenten van Oost-Vlaanderen” door De Potter en Broeckaert

Nokere, een bedevaart deed naar de kapel van Zulte met de leden der
Congregatie voor jonge dochters zijner parochie en aldaar het H.Sacrificie der
mis opdroeg onder hetwelk de Congreganisten ter H. Tafel naderden. Deze
offerden twee schone waskaarsen op.”
Een edelmoedige weldoenster van de Kapel van Zulte was Juffer Rosalie ‘t Felt
van Oeselgem. Zij schonk een tabernakel en acht verzilverde kandelaars, alsook
een kostelijke koorkap en een humeraal (schouderdoek onder kazuifel) in wit
zilverlaken, met goud geborduurd, als gift aan de kapel van O.L.Vrouw van Zeven
Weeën.
Ook werden door haar zorgen 14 van de 15 kapelletjes opgebouwd en met
fraaie beeldjes versierd. Deze kapelletjes ter ere van de 15 Mysteriën van de
H. Rozenkrans werden plechtig ingewijd op de achtste september 1878, door
de Z.E.H. Deken Verwilghen van Deinze, die ter dezer gelegenheid een grootse
bedevaart naar onze kapel hield met zijn Congreganisten.
In het jaar 1900 zijn de Rozenkranskapelletjes vernieuwd en voorzien van nieuwe
beelden van de H. Rozenkrans, vervaardigd door het huis Bressers te Gent. Deze
zijn op 18 juni met een grote volkstoeloop plechtig ingehuldigd geworden.
Na de eerste wereldoorlog in 1919 werd door burgemeester Jean Ide en zijn
bloedverwant Adolf Ide, rond de kapel een kleine maar mooie lusthof aangelegd,

• Anno 1902 vlnr. : één van de vele ommegangkapelletjes, de kapel, de herberg
‘t Kapelhuis en de inmiddels verdwenen huisjes
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die aan de bidplaats een rustige en godsdienstige
stemming geeft.
In 1947 is de voorgevel van de kapel, die bouwvallig
was, van de grond af geheel vernieuwd in de
oorspronkelijke stijl.
De meeste Rozenkranskapelletjes waren door de
oorlog 1914-1918 onherstelbaar beschadigd en
totaal weggeruimd.

• Het enige nog bestaande
ommegangskapelletje aan de
Meersstraat-Drogenboomstraat,
genaamd “Withoeckskapel”

Door toedoen van een
edelmoedige sponsor werd
ook een elektrische verlichting
in de kapel aangebracht.
Deze vernieuwingen werden
ingezegend op 30 mei 1954,
door Z.E.H. K. Van den
Abbeele, pastoordeken van
Kruishoutem, die bij deze
gelegenheid een algemene
bedevaart voor alle
parochies van de Dekenij
naar het Mariaoord van Zulte
voorstelde.
Tevens bewerkstelligde hij
de plechtige viering van het
Mariaal Jubeljaar 1954 in de
kapel.
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In 1954 werden nieuwe kapelletjes opgetrokken,
niet meer langs de vroegere “Beeweg”, maar in de
hof rond de kapel. Ze werden vervaardigd door
de beeldhouwer Georges Van de Moortele van
Wielsbeke, met gietvormen van de hand van de
beeldhouwer Nisole van Eeklo.

4. Huidige kapel
Onder impuls van E.H. Pastoor Arnold Van Assche werd in 1960 de kapel vergroot
tot de huidige afmetingen. De kapel uit 1871 (foto blz. 6) werd behouden. Alleen
de voorgevel werd afgebroken en het nieuw gedeelte werd aangebouwd.
In 1962 werden de huidige kleuterklassen in gebruik genomen

• De huidige kapel met uiterst links één van de kleine kapelletjes uit 1958

In 1988 werd het geheel grondig gerestaureerd en opgesmukt en werd de ganse
kermisopbrengst geschonken aan de bekostiging hiervan.
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De kapelhoek door de eeuwen heen
1. Toponymie
Voor de aardigheid zijn we even gaan neuzen in de uitgave “Toponymie van Zulte”4
en hebben alle huizen en percelen uit de Kapelhoek, die ooit een naam gehad
hebben, op de kaart aangeduid.
Op de lijst vindt U het nummer dat overeenkomt met de kaart, de benaming en het
tijdstip waarop deze benaming gevonden werd.
percelen met nog bestaande bebouwing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Brouwerij Ide (1900)
Bellevue (herberg) (1860)
Goed ter Hagen (1715)
Hoeve Van Colenberghe
Den Doorn (herberg) (1860)
De Droogte (herberg) (1760)
De Munte (Huizenrij)
Kapel ten Dale (1500)
Capellehuys (herberg)(1639)
Den Dooman (1657)
Goed ter Werft (1245)
Hoeve De Nobele
Goed ter Hellen (1433)
Hoeve Van Driessche
Vier Linden (1768)
Kattenberg (1930)
Goed ter Bauwhede geseyd Messem
(1270) Hoeve Cool
Den Doren (herberg) (1860)
Ommegangkapel (1878)

percelen met verdwenen bebouwing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

De kalversteirt (herberg)(1939)
Spoors (1404)
Den Haene (herberg) (1779)
De Klokke (herberg) (1880)
‘t Verdriet (herberg) (1860)
Zenderkasteel(hoenderhof)
Molen+Molenhofstede (1400-1899)

percelen zonder bebouwing
1
2
3
4
5
6

Beyaerts Bos (1711)
Damplens (1711
Dammeken (1642)
Demershaag (1642)
Diepenbroeck (1404)
De Eikelarij (1768)
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Elsbroek (1768)
Engels Veldeken (1768)
Gavermeersch (1900)
Ginstdries (1657)
Hazenweede (1506)
Hene (1404)
Hevele (1642)
Hoge gesteente (1711)
Houwmeerschen (1711)
Caepthout (1404)
Caepthoutkouter (1642)
Capellecoutere (1642)
Kele (samen met 1)
Coemeersch (1404)
Mantie (1850)
Meibosch (1504)
Mispelaere (1642)
Nedergesteente (1711)
Rafelbeke (1506)
Stijnen (1711)
Taerwestuk (1711)
Vogelmeersch (1404)
Wij(mei)meerschen (1245)
Wisselmeerschen (1657)
Daelekensmeersch (1711)
Broekel (1642)
Braamstuk (1768)
Happe - Abbe (1642 - 1930)
Gaverken (1768)
Grauwbos (1768)
Hoge meersch (1506)
Ommegescheet (1404)
Oude meerschen (1711)

Uit “Toponymie van Zulte – Oude en nieuwe plaatsnamen te
Zulte”, uitgegeven in 1999 door Luc Goeminne, Maurits Vandeputte
en Fred Willemijns
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• Detail uit de bekende Ferraris-kaart anno 1871. Zoek zelf eens uit waar je nu woont!
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Wij hebben ook een (amateuristische) poging gedaan om een inzicht te verwerven
in de bewoning van de wijk. Ondanks de zeer vroege vermelding van de Kapel ten
Dale op de landkaarten, werd het merendeel van de huizen pas gebouwd na 1950.
Zonder exact te willen zijn, worden in onderliggend overzicht de woon- en leefsites
weergegeven.
Vóór 1900
solitaire hoeven
		De Munte

• De verdwenen molen op de Looierijstraat, nu
hoeve Robert Demeulemeester

1900 – 1925
1920 – 1930
1928		
1930		
1934		
1930 – 1940

• De nog bestaande huizenrij “De Munte” in
de Oude Weg

enkele huizen op de Staatsbaan aan de grens met St-Eloois-Vijve
Kattenberg
Zenderkasteel
Altan
Huizenduo rechtover ‘t Kapelhuis
Drogenboomstraat tot Kraaidreef richting Spoorweg

• Luchtopname anno 1982 met op de voorgrond “Het Hoenderhof”
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1955 – 1960
1960 – 1970

Kapellestraat kant bierhandel Callens
Oude Weg vanaf hoek Drogenboomstraat tot hoek Kapellestraat
Oude Weg vanaf kapel tot Staatsbaan

• Goed ter Werft (hoeve De Nobele) 1970

1965 – 1978
1970 – 1980
1980 – 1990
1995 – 2000

• Zicht op “Goed ter Hagen”
(hoeve Van Colenberghe)

Oude Weg van de schuur tot aan de kapel
Kapellestraat kant Meiweg en Meiweg richting Kraaidreef
Oude Weg vanaf de schuur tot kruispunt Kapellestraat
Hoenderdreef en Kraaidreef vanaf Drogenboomstraat tot Meiweg
Kraaidreef vanaf Oude Weg tot Drogenboomstraat
Hoek Kapellestraat - Meiweg
Texelhoek

Gust Desmet
Gust Desmet (1891-1980) huwde met een braaf kapelhoekmeisje in 1926 en
vestigde zich langs de Staatsbaan.
Gust maakte alles en vooral herstelde alles wat uit hout was: rootbakken,
landbouwalaam, boerenkarren en zelfs een boot. Ook voor minder aangename
zaken als doodskisten kon men bij Gust terecht. In 1934 bouwde Gust het nog
bestaande huis rechtover ‘t Kapelhuis en begon daar in de poort zijn timmeratelier.
Midden de jaren 50 kwamen de twee zonen Firmin (°1927) en Paul (°1931) thuis
meewerken. Gestaag breidde het bedrijf zich steeds verder uit tot het, wegens
plaatsgebrek, de Kapelhoek verliet voor een vestiging langs de Karreweg. In 1954
werd de eerste werknemer in dienst genomen. Nu werken er zo’n 150 man in het
houtbedrijf.
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2. Herbergen op de wijk 5
Bellevue
Waar de huidige Oude Weg de Staatsbaan kruist was in de vorige eeuw de
wijk Bellevue. Deze ontleende zijn naam aan de fraaie herenwoning van de
brouwersfamilie De Witte
– Ide, die een prachtig
zicht had op de grillige
Leiebocht.
Omtrent 1980 vestigde
kleermaker Leo Verplaetse
zich in Zulte tegenover
deze bocht.
Hij had
meteen de naam van zijn
herberg gevonden. Zoon
Alfons Verplaetse begon er een bakkerij. Daar konden de bewoners van de
Kapelhoek ook terecht voor hun “ellegoederen” en kruidenierswaren. Begin 1912
verhuisde de familie Verplaetse naar de Oeselgemstraat. Cyriel Goeminne werd
van dan af de waard van Bellevue. De herberg werd door hem uitgebaat tot in
1940, de kruidenierswinkel bleef nog enkele jaren bestaan.
Het Paleis
De plaatsnaam “Bellevue” is nu bijna volledig verdwenen en vervangen door
“ ‘t Leiezicht”. Da ar stond “Het Paleis”, herberg vanaf het einde van vorige eeuw en
uitgebaat door “eigenaar - tapper” Frans Meersman en zijn vrouw Sylvie Salembier.
Later werd de herberg overgenomen door de dochter Augusta die huwde met Jozef
Amerlynck. De herberg werd door hen uitgebaat tot in 1960.
‘t Leiezicht
Halfweg de jaren zestig werd op de koer van het vroeger “Paleis” een nieuwe
herberg gebouwd door Adolf De Stoop. Het kreeg de naam ‘t Leiezicht en is tot op
heden ononderbroken uitgebaat door verschillende herbergiers.
De Klokke
Op de hoek van de Gaverbeekstraat en de
Staatsbaan stond “De Klok”. Daar woonde
reeds rond 1870 Petrus Salembier.
Het best herinneren oudere mensen zich
zijn opvolger; ” ’t Baaske uit de Klokke”
Raymond Bothuyne en zijn eega Elvina Taelman.
Raymond, tevens landbouwer, vlashandelaar
en winkelier was een vertrouwd figuur in Zulte.
5

Uit “Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte” Herbergnummer uit 1983 uitgegeven
door “Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte”
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Bijna legendarisch was zijn uitspraak: ‘ik en dien anderen here” en ook “’k ga mij
wel ne radio kopen, maar ‘t moe ne vloamsen zijn”. De herberg werd begin van
de tweede wereldoorlog gesloten. Het gebouw zelf werd afgebroken omstreeks
1975.
“De Droogte”, “Het Verdriet” en “Den Haene”
In lang vervlogen tijden waren er ook nog de herbergjes “Het Verdriet” (op het
kruispunt van de huidige Meersstraat en Ommegangstraat) en “De Droogte” (een
kleine herberg langs de Middelweg (Jagersstraat sedert 1965) ten westen van
de windmolen ten Dale). “Den Haene”, gesitueerd langs de Staatsbaan tussen
Bellevue en trappenmakerij Smets, kennen wij enkel uit een paar geschriften.
‘t Kapelhuis
“’t Kapelhuis” ,waarschijnlijk de oudste herberg van Zulte, vinden wij reeds vermeld
in 1657.

Dat onze voorouders er iets van kenden om kerkelijke feesten en processies
te laten eindigen in kroegentochten of braspartijen kunnen we afleiden uit het
volgende:
In 1779 rapporteerden de schepenen en baljuw van Zulte aan de geestelijke
overheden dat de herberg “Het Capellehuys” naast de kapel ten Dale gelegen
was. Omdat daar in augustus een processie voorbijkwam, diende het parcours
ingekort te worden zodat de gelovigen onderweg geen hartversterking meer
zouden behoeven.
14

De herberg “Het Capellehuys” ving vooral de talrijke bedevaarders naar de kapel
op gedurende de jaarlijkse ommegang in augustus.
Op het eind van vorige eeuw woonde daar “Fietje Foorkes” (Defoirdt Octavie,
weduwe van De Munter Désiré). Margriet Foorkes (een aangenomen dochter)
baatte deze herberg jarenlang uit samen met haar echtgenoot Wieske Lobbens.
Later werd de taak overgenomen door haar dochter Jeanne en echtgenoot Marcel
Van Eeckhoutte (de huidige bewoners).
Moeder Margriet was koster in de kapel en die rol werd door Jeanne en haar
echtgenoot Marcel plichtsgetrouw overgenomen.
Dit beperkte zich niet tot de gewone ritus van
openen en sluiten van de kapel. Een bijzondere
attractie was het luiden van de klok. Margriet deed
dit met haar volle lichaamsgewicht en het gekende
wipke met lendenslag. Marcel, die van haar de job
overnam, trok aan de koord en stopte juist op tijd
om niet op het altaar te vallen.
Tot spijt van vele kapelhoekbewoners werd deze gekende herberg in 1970 gesloten.
Maar tot grote vreugde van de wijk opende dochter Marianne Van Eeckhoutte het
Kapelhuis opnieuw als weekendherberg in 1992.
Kalversteirt en Drogenboom
“Aan den drogenboom” is tot op heden een algemeen gebruikte plaatsnaam. Er
waren drie herbergen met dezelfde naam, waarvan één, deels op Zults grondgebied
op de grens Oost- en West- Vlaanderen, in 1999 afgebroken werd.
Naast de spoorwegbrug vinden we nog de resten van wat eens “De Kalversteirt”
was. Het herbergje was rond de eerste wereldoorlog bewoond door de familie
Van Houtte. De bedienden van het station van Waregem kwamen regelmatig te
voet langs de spoorweg afgezakt om te vertoeven in het gezelschap van de “snelle
dochter des huizes”. De naam “Kalversteirt” (verwijzend naar de vorm van de
kronkelende weg, net een kalverstaart) was reeds lang bekend in de volksmond.
Bij de aanleg van de spoorlijn Gent-Kortrijk rond 1840 werd die naam meermaals
vernoemd in de archieven.
“Den Doorn” en “Den Doren”
Vermelden wij tenslotte nog de herbergen “Den Doren”: herberg rond 1860 op de
hoek Oude Weg - Staatsbaan kant Waregem en de herberg “Den Doorn” gelegen
op de hoek Oude Weg en Kapellestraat en reeds van het einde van vorige eeuw
bewoond door de familie Roobroeck.
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De kapelhoekkermis in de 20e eeuw
1. Van 1900 tot 1940
Voor zover we konden achterhalen, wordt op de wijk reeds meer dan honderd jaar
kermis gevierd. Het kermisleven kunnen wij in drie perioden indelen: van 1900 tot
1940, van 1947 tot 1971 en de huidige periode van 1980 tot nu.
In de oudste periode zijn het vooral de
cafébazen die voor het nodige vertier
zorgen.
De kermissen tussen de
eeuwwisseling en de tweede wereldoorlog
bestonden hoofdzakelijk uit een optreden
van de plaatselijke fanfare en een
wielerkoers.
Drie van de vier herbergen: ‘t Paleis, de
Klokke en Bellevue situeerden zich langs
de huidige Staatsbaan. Het Kapelhuis was
de vierde herberg, gelegen naast de Kapel
in een zanderige Oude Weg.
Over een koersparcours maakte men zich
in die tijd nog niet te veel zorgen. Aan de
Klokke werd een biervat midden op de weg
geplaatst en aan café “Vlaanderen” (hoek
Vlaanderenstraat - Staatsbaan) deed men
hetzelfde. De coureurs reden langs de ene
kant van de weg op het fietspad en kwamen
langs de andere kant terug op de kasseien.
De afstand tussen de twee biertonnen was ongeveer één kilometer en dus koersten
ze zoveel rondjes als nodig om aan een respectabel aantal kilometers te komen
Aan variatie had men toen blijkbaar minder behoefte dan nu, want jarenlang was
het programma van de plaatselijke kermis die doorging op de derde zondag van
mei ongewijzigd, soms aangevuld met een duivenvlucht.
In 1935 waren op de wijk heel wat jongemannen met koersambities die nooit
coureur geworden zijn. Om hun lief te imponeren en hun koerscapaciteiten te
demonstreren werd de “koers met hoge guidons” in het leven geroepen. Zo
startte een lange traditie van “parochianenkoersen” die wél gebruik maakten van
de plaatselijke aardewegen en meestal hun aankomstplaats hadden aan het
Kapelhuis.
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Een kermis beleefd vanuit “Bellevue” begin de jaren twintig 6
De brouwer heeft de week voor de kermis de kelder gevuld met vaten bier, flessen
jenever en bakken “sportbronnen” (een door Maurice Claeys gebrouwen limonade,
met drie renners afgebeeld op het etiket).7
De bakker levert een aantal broden en de plaatselijke beenhouwer bezorgt enkele
potten van zijn beste “hoofdvlakke” en “gekapt”.

• Anno 1910 : links brouwerij “Ide” en rechts de herberg “Bellevue”

‘s Voormiddags is het relatief rustig in de herberg. De duiven worden dan immers
gewaakt.
Ter gelegenheid van de kermis werd al eens een duivenvlucht georganiseerd. Maar
aangezien niemand van de oraniserende cafébazen over vele financiële middelen
beschikte, werd slechts één “constateur” gehuurd bij de duivenmaatschappij. Eenmaal
de duif “gevallen”, moest een kind, zo rap als het kon, met de duivenring tot bij Jan
De Meulemeester lopen,om daar te laten “klokken”. Rappe lopersbeentjes helpen aldus
beslissen over winst of verlies.

Na de middag begint de drukte. Leurders zetten hun kraampjes uit en de
“kreemkarre” komt er aan. De jongste spruit wordt op de dorpel geposteerd om te
kijken of “het muziek” nog niet in aantocht is. Ondertussen komen de renners en
hun aanhang binnen. De coureurs zoeken een plaats om zich om te kleden.
Met dank aan Albert Goeminne
. Uit “Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte” Herbergnummer uit 1983 uitgegeven
door “Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte”

6
7
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In de gelagzaal wordt het steeds drukker, want iedereen heeft dorst.
“Eindelijk! Het muziek is daar!”
Aan iedere herberg wordt een serenade gespeeld, waarna telkens de droge kelen
gesmeerd worden.
Inmiddels is de inschrijving van de renners aan de gang in een andere herberg.
“Maak plaats, maak plaats… de renners gaan beginnen.”
De renners starten de eerste ronde en de supporters zoeken de kraampjes
op om iets ‘eetbaars’ te kopen (nootjes, macrons, seekla,
nouga, lekkies, gloeierkes, vleeskes, rekkers, babbeluten,
mentebollen, lekkerkouke of witting).
De eerste opgevers komen vloekend binnen en zoeken de
koer op om zich te wassen. Op de koer stonden veel
emmers water waar grote broer voor gezorgd had. Deze
emmers had hij de voorbije week bij de buren kunnen
“schooien” en had deze tijdens de koers aan de pomp
gevuld.

Mielke Dierick, wijkfiguur
verkoper van nootjes,
witting en seekla

De koers nadert haar ontknoping. Er heeft zich, luid
aangemoedigd door de meegekomen supporters, een
kopgroep gevormd die zich klaar maakt voor de eindsprint.
Even later staat de winnaar glunderend op het houten schavotje naast de
plaatselijke schone.
De feestvierders trekken naar de herbergen en in “Bellevue” is het een drukte van
jewelste. Iedereen doet zijn deel van het werk: bier tappen, jenever en de nieuwe
limonade uitschenken. Tussendoor worden boterhammen klaargemaakt met paté,
hoofdvlakke en gekapt. Steeds meer volk komt opdagen en de kermissfeer neemt
toe met de tijd. Her en der zijn enkele schermutselingen en menig jong koppeltje
zoekt verpozing ver van het feestgewoel.
Tijd voor Gust Desmet om te zingen in het café “Bellevue”. Uren houdt hij het vol,
tot groot jolijt van jong en oud die uit volle
borst meezingen. Als ‘t zingen even stopt,
haalt Gust zijn “mondmuziekske” boven en
speelt.
Ook de muzikanten doen een
poging om mee te spelen.
Er wordt
gedanst waar men plaats vindt, tot zelfs op
straat. Het wordt donker, de petroleumlampen
worden aangestoken en nog meer koppeltjes
verdwijnen in het duister. De herbergier laat
• Albert Goeminne
zijn laatste klanten buiten en stilaan keert de
rust terug in de wijk.
De “strafste” kermis van Zulte is weer eens voorbij.
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“Wanneer wij als kinderen naar de plaatse trokken om er
beuknootjes te rapen, werden wij gewoonlijk onthaald op
het refreintje
vijfse brakken, luizen met zakken,
vlooien mee hopen, ge komt z’al naar Zulte verkopen.
En dit omdat wij op de grens woonden en in Vijve school
liepen.”
Naar een getuigenis van een wijkbewoonster die kind was rond de eeuwwisseling.

2. Van 1947 tot 1971 8
Tijdens de oorlog hadden de mensen iets anders om handen dan kermis te vieren.
Wij vonden dan ook geen enkel teken van kermissen uit deze donkere periode.
Vele mensen werden toen een politieke kleur aangemeten. Het is zeker niet aan
ons om hierover een oordeel te vellen. Maar dit politiek gegeven lag wel aan de
basis van het heropstarten van de wijkkermis.
In 1947 werd Firmin Desmet benaderd door Nestor Martens om opnieuw te
beginnen met de Kapelhoekkermis. Omdat dergelijke organisatie beter functioneert
in een groep mensen, werd een heus kermiscomité opgericht met Alfred De
Meulemeester (Freddie Trommeleire), Gustaaf De Blanc (Stavie Planckskes),
Jules (Zulie) Tijtgat, Jan De Meulemeester (Jan Paus), Maurice Balcaen, Leon
Verbrugghe, Firmin Desmet, Adolf Bettens, Alfons Baert, de cafébazen Jozef
(Sif) Amerlynck en Marcel Van Eeckhoutte (Seilie Cnudde) en biersteker Alfons (
Fonnie) Callens.
Er werd opnieuw aangeknoopt met de traditie van voor de oorlog om te kermissen
op het derde weekend van mei. De kermis werd steevast ingezet met een heilige
mis in de kapel (uitzonderlijk, gezien er op zondag geen mis was), gevolgd door één
of andere activiteit zoals het aansteken van het “vreugdevuur”. Al naar gelang de
categorie succesvolle streekrenners werden er jaarlijks BWB-koersen ingericht.
Ondertussen werd het comité versterkt met Julien Van Vynckt, Jozef Naessens,
Paul Desmet, Roger Buyle en André Callens.
Sinds 1955 9 werd opnieuw op maandagavond de “koers met hoge guidons”
georganiseerd, voor de gelegenheid omgedoopt tot “Monstervelokoers met Hinder
-nissen”.
8

. Met dank voor de informatie aan Firmin Desmet, André Callens en Norbert Vaernewijck.
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Vanaf 1964 werden de wedstrijden voor baanfietsen: ”parochianen-koers”
genoemd. Volgens Marcel Van
Eeckhoutte, werden er twee
koersen gereden, één voor de
“zerelopers” en één voor de
“verkleden”.
In 1967 werd het inrichten van
wielerwedstrijden sterk gereglementeerd (men mocht bepaalde
banen niet meer gebruiken),
zodat het comité moest uitkijken
naar andere activiteiten. Zo werd
in 1969 het “Kampioenschap der
beide Vlaanderen dozen werpen”
georganiseerd. (Van een lichte
overdrijving waren zij toen ook
niet afkerig)

In het archief vonden wij de uitslag van de parochianenkoers 1967:
zerelopers				verkleedden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Tack Michel			
Blondeel Christiaan		
Goeminne Jaak			
Royaert Luc			
De Backer Daniel			
Van Thuyne Ignace		
Fourneaux Willy			
De Smedt Tilo			
Van Hal Jan			
Schepens Eric			
Marcoux Jacques			
Van Fleteren Eric			
Rogge Lionel			
Van Renterghem			
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

De Poorter André
Marijsse Evarist
Buyle Roger
Mortier Marc
Naessens Jozef
Teirlinck Etienne
Tijtgat Norbert
Goessaert Ivan
Tack Eric
Rogge Frans
Gilbert Louis
Herman Dion
Merlier André
Michels Luc

Zie kermisaffiche uit 1955 ons bereidwillig ter beschikking gesteld door Johan Van Vynckt

In 1968 en 1969 (10) werd de wielerkoers vervangen door een athletiekwedstrijd
in samenwerking met de turnclub “Jong en Lenig” uit Waregem. Vooral de halve
marathon haalde toen bladzijden vol in de sportkranten.

1970 (10) was het jaar van de eerste en enige autorodeo met plaatselijk rijder
Christiaan De Stoop. Omdat daarvoor het koren van het veld moest (de rodeo
ging door op het stuk land langs de Kraaidreef, tussen de Oude Weg en de
Drogenboomstraat, kant spoorweg) werd met de kermis uitgeweken naar 15
augustus. Halfoogst was toch reeds een dag waarop het comité reeds jaren
samenwerkte met de gehandicaptenbond Zulte – Waregem, voor het organiseren
van een zomerfeest.
Blijkbaar sloeg de formule van een autorodeo toch niet zo erg aan, want het jaar
daarop werd geopteerd voor een “dorpsspel met verschillende Zultse ploegen” op
de kapelleweide. Eric Verstaen verzorgde toen de microreportage. Een voorbode
van zijn optreden bij het huidige kapelhoekcomité.
Dit was de laatste kermis van het naoorlogse comité

10

zie kermisaffiches 1969 (a) en 1970 (b) uit de verzameling van Firmin Desmet
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Waar gebeurd tijdens een parochianenkoers voor verkleden.
De koers startte en de eerste ronde kwam iederen normaal door. Ook de tweede
ronde werd normaal afgewerkt. Maar voor de derde doortocht aan de aankomst
werd het wachten en wachten en nog wachten. Er kwam geen enkele renner door.
Na een half uur besloot het comité om te gaan kijken wat er gebeurd was. De
deelnemers waren bij een bepaalde boerderij afgestapt, waren daar aan de drank
geraakt en zetten hun weg voort van hoeve naar hoeve tot zij vervoegd werden door
het comité, dat lustig verder meedeed. Dat jaar werd geen uitslag opgemaakt.
Een sneukelhoevetocht “avant la lettre”.

3. Het prille begin van de huidige generatie
Op de eerste zondag van september 1980 vierde Jeugdhuis Knipperlicht zijn
tienjarig bestaan met de organisatie van Spel Zonder Grenzen, een populair
televisieprogramma uit de jaren ‘70. De deelnemers aan dit jubileumspel waren de
verenigingen en georganiseerde wijken van Zulte. Niettegenstaande de Kapelhoek,
niet georganiseerd, maar toch uitgenodigd, was dit voor Marc Mortier het sein om
enthousiast te reageren. Het feit dat hij actief was in de werking van het Jeugdhuis
zal daar niet vreemd aan geweest zijn.
Des te groter zijn enthousiasme was bij de uitnodiging, des te kleiner was deze
bij de recrutering van zijn ploeg. Op zijn schriftelijke werving in de ganse
wijk kwam niet één reactie. Niet getreurd, dan maar een noodploeg gevormd
uit de toenmalige jeugdhuisbezoekers. De wijk
Kapelhoek deed mee, had de jongste ploeg, was
laatste in de uitslag, maar zorgde voor de meeste
ambiance.
Dit optreden was wijkbewoner Ivan Snoeck, tevens
lid van het Zults Sport- en Feestcomité, niet
ontgaan. Hij maakte zich sterk dat de Kapelhoek
niet kon ontbreken op de Fiertelstoet een maand
later.
Zo gezegd, zo gedaan. Amper 4 weken later
stond quasi dezelfde groep kapelhoekjeugd te
dansen en te springen als nonnekes en paterkes
op en rond hun fiertelwagen. Dank zij de
decorbouwers, Andre Gheeraert, Leon Beauprez
en Jozef Moerman deed onze wijk, na jarenlange
afwezigheid, terug mee aan de folklore van
Zulte. Marc Mortier, aanvankelijk in het scenario
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voorzien, had zich reeds maanden vooraf toegezegd bij een andere groep.
Het prille succes kende tijdens de daaropvolgende wintermaanden een vervolg.
Marc Mortier, Ivan Snoeck, Frans Van Driessche en Leon Verbrugghe staken de
koppen bij elkaar. Na een aanmoedigend gesprek met Firmin Desmet (de

stuwende kracht achter de vorige generatie organisatoren) hadden zij zonder het
goed te beseffen een eerste kermisprogramma in mekaar gezet.
Zodoende werd in café ‘t Leiezicht, ergens midden februari 1981 de basis gelegd
voor de eerste kermiseditie

4. Van 1981 tot 2000
Opening van de kermis
De allereerste officiële opening van de kermis werd gehouden op zaterdagnamiddag
16 mei 1981 om 16 u..
Niet alleen de wijkbewoners werden gevraagd
om naar de opening te komen. Ook het
college van burgemeester en schepenen
van Zulte werd uitgenodigd. De koninklijke
harmonie St Cecilia van Zulte, vertrokken
aan café “De Statie”, deed een rondgang
in de wijk.
Dit was het signaal voor
de buurtbewoners om naar de tent af te
zakken.
Marc Mortier sprak het openingswoord uit.
De burgemeester gaf een wederwoord, het
lint werd doorgeknipt en de heildronk kon
beginnen.
Het jaar daarop werd de opening reeds naar
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de vrijdagavond overgebracht. Vrij vlug maakten de wijkbewoners van die avond
hun kermisavond. Het
comité speelde hierop
in en verzorgde de
receptie nog beter. Het
bood gratis schuimwijn
aan met toastjes door
wijkbewoners zelf
klaargemaakt.
De bediening van die
toastjes in de tent was
niet zo eenvoudig op de
zeer oneffene grasweide
van toen. Om de toastjes
te presenteren maakten de jongeren in 1982 een miniatuurkapel die volgeprikt
werd met toastjes. Dit pronkstuk werd daarna bij meerdere recepties gebruikt.
Elk jaar worden de toastjes
klaargemaakt
door
een
enthousiaste groep uit de wijk
rond de familie Remi Van
Luchene
en
Monique
Vandenbroucke.
Op vrijdagavond 26 mei 2000
hebben wij, ter gelegenheid van
20 jaar wijkkermis al onze
sponsors uitgenodigd als dank
voor hun zoveel jaren trouwe
steun.

Kinderoptreden
Wij hebben het geluk dat er op de wijk een school staat. Door de ligging naast het
kermisterrein konden de kleuters de opbouw van de tent van nabij volgen. De stap
tot deelname aan de kermis was dan ook vlug gezet.
Spitsvondig zijn de juffrouwen wan de wijschool altijd geweest.
Ieder jaar wisten ze hun kleuters om te toveren tot voetballers, tinnen soldaatjes,
kappers,robots, kabouters, enz...
Deze optredens herhaalden zich dan ook op het bedevaartsfeest van de KBG.
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Ter gelegenheid van 20 jaar wijkschool, werd juffrouw
Andrea Pauwels op het podium geroepen samen met
de kinderen van 2 generaties ver die van haar nog les
gekregen hadden.
Een tegenprestatie aan de kinderen en de schooldirectie
van onzentwege kon dan ook niet uitblijven.

Het optreden van de
schoolkinderen gaat na
20 jaar nog steeds even
enthousiast en
succesvol door. Daar
zorgen de huidige
kleuterleidsters,
juffrouwen Katelijne
Berlaen en Edwine De
Blaere nu voor.

Van amusement tot “The Congee”
Om de mensen
te vermaken op
de eerste
vrijdagavond had
Marc Mortier voor
een sketch
gezorgd. Het
comité huldigde
het principe:
ontspanning voor
en door de
mensen van de
wijk. De trend
was gezet.
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Liedjestiercé
Dit is een
Kapelhoek.

eerste

vinding

van

het

wijkcomité

Gezien en meegemaakt tijdens een vakantieverblijf
in het buitenland was Marc Mortier ervan overtuigd
het ei van Colombus gevonden te hebben voor de
wijkfeesten. Het comité zette het fenomeen meteen op
het eerstvolgende kermisprogramma.
De bereiding van dit showmenu is als volgt:
“Laat 10 populaire liedjes vertolken in playback (het woord was toen
nog niet uitgevonden). Laat de toeschouwers voorspellen welk liedje
het best gebracht zal worden. Vraag een spotprijsje (20 fr.) voor
iedere voorspelling en geeft het de naam tiercé verwijzend naar
de paardenkoersen. Stel, bij lottrekking, vóór de aanvang van het
gebeuren, een jury samen uit het publiek. Laat die mensen de uitslag
samenstellen zoals op het songfestival. Stuur niet de beste vertolker,
maar de beste gokker met de hoofdprijs naar huis.”
Met de opkomst van de playbackwedstrijden
op de Hollandse TV vreesden we dat ons
showstuk een kort leven beschoren zou zijn.
Integendeel. Onze tweede editie was meteen
een schot in de roos. De liedjestiercés waren
vele jaren de topattractie op vrijdagavond.
Onze wijze van liedjes brengen (het playbacken)
had de familie Buyle direct begrepen. Zij namen
het eerste jaar het leeuwenaandeel van de
liedjes voor hun rekening met Vader Abraham
(Georges) en als groep ‘Pas de deux’.
Een van de best bijgebleven prestaties uit de
liedjestiercés, was het optreden als paters door
de buren van de Kapellestraat en Meiweg.
Wie hield er zijn hart niet vast toen ‘paterklokkenluider’ tijdens het refrein meerdere
keren tot in de nok van de tent werd gezwierd.
Een andere hoogtepunt was de vertolking van
“De Roos” van Ann Christy door Linda ’T Kindt.
Ook de jeugd van de Kapelhoek kan zich nog
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steeds geen kermis zonder playback voorstellen.
Zij krijgen daartoe ieder jaar de gelegenheid tijdens
de kermis op vrijdagavond.
Td’s en fuiven
Van bij het begin van onze programmering hebben
wij steeds aandacht gehad voor onze aankomende
jeugd.
Onze talrijke jongeren wilden ook eens iets doen voor zichzelf en hun vrienden. Ze
dachten vooral aan TD’s, die ‘in’ waren in het begin van de jaren ‘80.
Piet Van Vynckt leerde op zijn eentje slagwerk en wilde dolgraag met zijn groep
‘ The Call ‘ optreden. Hij kreeg hiertoe de gelegenheid op zondagavond in 1983.
Achteraf kregen wij een pluim van de jongeren: “wij waren het enige wijkcomité dat
zo iets aandurfde”. Het werd een eerste poging die drie jaar later zou leiden naar
een reeks TD’s.
Pas in 1986 wordt de eerste TD op de affiche geplaatst. Omdat onze kermisagenda
bomvol zat werd de ”Swingende Kapelhoek TD “ met de “Al Van Dungen Roadshow”
als slot van de kermis op donderdag (Hemelvaartdag) georganiseerd. De ouderen
verzorgden de dienst. Het werd een succes en was organisatorisch dik in orde. Bij
het stopzetten van de donderdag-activiteiten verhuisde de TD naar zondagavond.
De laatste TD had plaats in 1990. De Zultse groep “Elefant lost the Boy” verzorgde
een gastoptreden. Het soundchecken ging er bijzonder hard aan toe. We vreesden
het ergste op gebied van de decibels. Het optreden viel toch nog best mee.
Optredens
Ter gelegenheid van ons tweede lustrum in 1990 was Willy
Aelvoet’s New Orleans Swing Band bij ons te gast op
vrijdagavond.
Speciaal voor de jeugd werd in 1992 een Super-Dans-Fuifavond georganiseerd olv. DJ Rudy Vander Meeren, waarna
Kreuner-drummer, zanger en TV-presentator Ben Crabbé met
zijn “Floorshow” ons een klasseavond bracht met Rhythm and
Blues om van te snoepen. In 1993 het debutoptreden van de
Zultse ( met kapelhoekse inbreng ) formatie Trembling Dice en
Man-X, een Vlaamse formatie die toen in de BRT top 30 een
hit had. Onder dit initiatief had Hedwig Vroman zijn schouders
gezet.
Andere uitschieters waren het optreden in 1998 van Gino
Sanctie (halve finalisten Humorfestival van Marke) met Zultse
roots, in 1999 “Het Swingpaleis van Melle”, een ontdekking
van Philippe Joye en in 2000 het spetterend optreden van
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The Congee, een zwarte meidengroep, begeleid door blanke muzikanten.
Andere activiteiten
In 1985 hield de Minivoetbalploeg een smijtkot open (om hun kas te spijzen) en
zochten wij de vrijdagavond met andere activiteiten te animeren via een wedstrijd
moppentappen en een modeshow voor de jeugd aangeboden door Kleding Chris.
In 1987 huldigden wij enkele kampioenen uit de Kapelhoek.
Joost Vandeputte werd in juni 1986 kampioen van Belgie, als wielrenner WAOD.
Xavier De Jaeger werd kampioen van België soundmix bij de 12-18-jarigen.
Etienne Dewulf behaalde als kweker van Texelrammen de nationale
kampioenstitel.
In het jaar 1988 promoveerde Zultse VV naar bevordering. De kapitein van de
ploeg, Jean Marie Van Poucke, woont in de wijk. Dit was voor ons de aanleiding om
hem, samen met zijn ploeg in de tent te ontvangen. Bij deze gelegenheid hielden
we een sportquiz over Zultse VV.
In 1989 werd de liedjestiercé aangevuld met vrij podium en variété, met o.a. een
Urbanus-imitator, de dansschool Leieclub en de Fanfare ”Hoger Op” van St ElooisVijve.
Tenstoonstelling
Eric Verstaen stelde voor om in de wijkschool een doorlopende tentoonstelling te
organiseren voor eigen artiesten met hun hobbywerken. Het werd een gevarieerde
tentoonstelling met grote belangstelling. Het initiatief was
voor herhaling vatbaar.
Als praktijkles in de academie had Luc Bocaege reeds
enkele bekende koppen van de Kapelhoek getekend. Ter
gelegenheid van het tweede lustrum in 1990 bracht hij die
onder in een heuse tentoonstelling. Een initiatief dat wij
graag steunden, niet vermoedende dat hij ook onze kop
getekend had.
Ter gelegenheid van ons
derde lustrum bracht Luc
Bocaege ons een reeks
pentekeningen in een
“aparte kijk op de wijk “.

28

Vinkenzetting
In de Kapelhoek wonen een aantal verwoede
vinkeniers. Toch wilde niemand van die mensen
de organisatie van een zetting op zich nemen. De
toenmalige cafébaas van ‘t Leiezicht kwam dat ter
ore en hij stelde zich kandidaat. Dat werd met grote
opluchting aanvaard.
Wat wij toen niet wisten was dat de vinkenbond
• Seetje, de eerste tekenaar
waarvan hij de lokaalhouder was zich afgescheurd
had van de grote bond “Avibo”. Groot was dan ook onze verbijstering toen wij er
door de vinkenspelers van de wijk, slechts een week vooraf op gewezen werden
dat zij “hun vink niet mochten zetten”. Gelukkig was het een storm in een glas
water. Een en ander werd bijgelegd zodat iedereen die wilde kon meedoen.
In de loop der jaren is de zetting altijd op zaterdagvoormiddag doorgegaan, op een
paar uitzonderingen na, wanneer er andere zettingen waren op onze datum.
Omwille van de rust
voor de vinkeniers én
de vinken werd de
straat van zetting
overgeplaatst van de
Oude Weg naar de
Jagerstraat,
vertrekkend vanaf de
tent. Omdat het
parkoers te smal was
en om de vinkeniers
opnieuw ter wille te
zijn, werd in 1995
uitgeweken naar de
Kraaidreef, vanaf de
kruising met de
Drogenboomstraat.

Kindernamiddag
Luc Provost kende de leider van Poppenkast
‘t Kapoentje, de toen succesvolste kinderattractie.
Vader Kapoen vragen lag dus voor de hand.
Bovendien kregen we nog gratis publiciteit in
dagblad Het Volk.
Vanaf 1984 werd uitgekeken naar andere
kinderanimatie. Bewijs hiervan waren in 1986
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Animo’s Kindershow, in 1990 de TV-vedetten Jacobus
en Corneel, waarna Vivi’s Kindershow.
Als absoluut hoogtepunt was er in 1992 het optreden
van Samson & Gert.
Achteraf ontvingen wij van hen een schrijven om
ons te feliciteren met onze organisatie vóór, tijdens
en na het optreden. Beter kon niet !
Daarna volgden optredens van Gie Luyten met
Sterrenstripshow met Cartoonfiguren en Willy Vandersteens Suske en Wiske, Papa
Chico’s Kindercircus, Hokus-Pokus, ‘t Klutske met de Kluts-show, de goochelaar
Frankini en enkele jonge streekgenoten met Clown- en Heksentoeren.
Ter gelegenheid van 20 jaar Kapelhoek werd door Theater Acaboe de Boeboekshow
opgevoerd, waarbij de schrijver en bedenker van de Boeboeks, Marc De Bel
aanwezig was.

Openluchtmanifestaties
Wielerwedstrijden
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Wielerkoersen zijn in de Kapelhoek van oudsher de hoofdbrok geweest van het
kermisleven, met plaatselijke renners als trekpleister. Zo blijkt uit de geschiedenis
vóór en na de oorlog. Ook de laatste 20 jaar waren de lokale renners een aanzet
om koersen op het kermisprogramma van de Kapelhoek te plaatsen.
Rudy Van Vynckt probeerde het al vroeg in de jaren ‘80. Zijn iets jongere neef
Paul Van Vynckt reed beter en
won als junior enkele belangrijke
wedstrijden.
Dit was voor het wijkcomité het
moment om in 1982 op zaterdag
een wedstrijd BWB voor junioren
in te richten.
Een wedstrijdparcours moest
aan bepaalde eisen voldoen. Zo
waren wij verplicht de aankomst
te leggen in de Oude Weg ter
hoogte van drukkerij De Waele.
(Oude Weg aan het Kapelhuis
was toen niet breed genoeg).
Onze omloop liep verder langs
de Drogenboomstraat,
Waregemstraat, Statiestraat en
terug de Oude Weg naar de
aankomst. Er was een
bergklassement op de
spoorwegbrug, het hoogste punt
van Zulte.
Het jaar daarop werd Paul Van
Vynckt amateur. Vanzelfsprekend
was de koers er een voor
liefhebbers BWB.
Op dat moment organiseerden
wij de grootste en de duurste
koers van pilootgemeente Zulte.
Met het wegvallen van de
lokale renners verminderde de
belangstelling en zijn wij in 1987
overgeschakeld naar wedstrijden
W.A.O.D. Met een tweede
en laatste koers voor openbare
diensten eindigde in 1988 het
‘pur sang’ wielrennen.
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Koers voor parochianen
Ook in het koersen met gewone
fietsen had de Kapelhoek een traditie,
zoals blijkt uit de geschiedenis. Het
hernemen ervan was ook één van de
prioriteiten van het nieuwe bestuur.
Willy Dierick en Marc Mortier, zelf
enthousiaste wielertoeristen, spanden
zich voor de kar om het meest
folkloristische gebeuren van de
vroegere kermissen terug in ere te
herstellen. Dit betekende een nieuwe
start op zondagnamiddag voor de
vermaarde “koers voor parochianen”
De koers voor parochianen was in
die mate specifiek dat er diende
gereden te worden met gewone
dames- en herenfietsen. Dergelijke
fietsen dienden voorzien te zijn van
minstens vijf basisonderdelen: plat
stuur, bagagedrager, spatborden, geen
voethaken en voorzien van remmen.
De koers was voorbehouden voor
zowel dames als heren, doch geen
wielrenners. Er waren deelnemers die
om ter snelst reden, maar ook de
minder getalenteerden kwamen aan
hun trekken.
Naast prijzen voor de “serieuze”
renners waren er ook prijzen voorzien
voor de “verklede”deelnemers. Deze
laatsten reden mee voor de show.
Verplichte deelnemers aan de koers
voor parochianen waren de winnaars
van de dames- en de herenfiets,
hoofdprijzen uit de tombola op de
ingangskaarten van het kermisbal.
Aardig om weten was dat de
gewonnen fiets diende bereden te
worden door de winnaar. Het was
perfect mogelijk dat een dame met
32

herenfiets moest rijden.
Ter gelegenheid van
het Gaston
Martensjaar in 1983
werd de naam van
de koers voor
parochianen veranderd
in 1° Prijs Gaston
Martens, omwille van
de verklede koers.
In 1988 werd de laatste
Gaston Martensprijs
gereden.
Dit betekende het einde
van een roemrijk stukje
kapelhoekfolklore.

• Winnaar Grote Prijs Gaston Martens, 8 mei 1983

Duathlon
De Gaston Martensprijs liet in 1986 ruimte vrij voor een andere sport. De door
ons duathlon genoemde wedstrijd is een variante op de meer gekende triathlon
met slechts 2 disciplines : lopen (5 km) en fietsen (20
km) ingedeeld in 3 categoriën (- en + 30-jarigen en +
50-jarigen).
De koers werd twee jaar na elkaar de Grote Prijs ’t Leiezicht
genoemd omwille van de sponsoring van de patroon. In
1988 werd het de Grote Prijs Louis Decambray. In 1989
(de Duathlon werd verplaatst naar de zaterdagnamiddag)
waren er zeer veel deelnemers en werd een eerste maal
met computer gewerkt. Dit was echter ook de laatste
Duathlon.
Jogging en stratenloop
In 1989 werd de Duathlon op zondag vervangen door de 5 km lange Gezinsjogging
en 10 km Stratenloop. Met de medewerking van de Zultse Joggingclub werd in
1990 eenmalig de jogging ‘Dwars door de Kapelhoek’ gelopen..
Deze moest op zijn beurt plaats ruimen voor – weer – een nieuw item op ons
programma : het skeeleren.
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Skeeleren
Ook deze bijzondere sport als kermiselement staat op het actief van het huidig
kapelhoekcomité. Wat aanvankelijk volslagen onbekend was, werd achteraf –
zeker bij de jeugd – een rage
van jewelste. Het ‘skeeleren’ of
‘in-line’ schaatsen heeft nu nog
duizenden beoefenaars zowel
bij groot als klein.
Het comité had voor deze vorm
van rolschaatsen een eigen
originele bepaling gemaakt die
zelfs nog een vermelding kreeg
in het officiële tijdschrift van
de Vlaamse Skeelerfederatie:
“Skeeleren is schaatsen met
schaatsen die geen schaatsen
zijn op ijs dat geen ijs is”.
Een aantal keren hadden wij
hier de top van het Hollandse
schaatswereldje te gast. Die Hollanders zagen het skeeleren als de ideale voorbereiding op hun winterseizoen. Vandaar konden wij deze sport slechts op ons
programma plaatsen wanneer onze kermis op einde mei viel.
Het beviel onze Hollandse deelnemers hier altijd uitstekend. Hun overwicht op
het handjevol Belgische deelnemers was zodanig groot dat de Hollanders reeds
tijdens de wedstrijd met de bewoners van de Hoenderdreef afspraakjes maakten
om onmiddellijk na de aankomst van de wedstrijd een (Belgisch) bier te komen
proeven. Terwijl de organisatoren aan de aankomst daar mooi stonden te wachten
met de bloemen.
Hiermee werd een luik van 10 jaar sportmanifestaties, de stokpaardjes van Willy
Dierick, afgesloten. Hij was de bedenker en de gangmaker ervan, die op alle
détails lette en alles tot in de puntjes verzorgde.
Een kermis zonder sport was volgens hem ‘als een café zonder bier’.
Trekkertrek
Deze zeer speciale manifestatie werd georganiseerd naar aanleiding van ons
eerste lustrum op donderdag 16 mei 1985 (O.L.H.Hemelvaart).
In 1980 doet Trekkertrek, in het Engels Tractor Pulling, zijn intrede bij de
spektakelsporten. Het comité was er als de kippen bij om dit gloednieuw gebeuren
in haar programma op te nemen.
Buiten Marc Mortier wist niemand waarover het precies ging. Een speciaal
bijeengeroepen vergadering (winter 1984) keurde het initiatief goed, op voorwaarde
34

dat voor de nodige fondsen werd gezorgd. Roger De Nobele stelde een terrein ter
beschikking. Via landbouwers van de wijk werd in de agro-bussines naar sponsors
gezocht.
De weersomstandigheden bezorgden Marc Mortier heel wat kopzorgen in de
weken voor het gebeuren. Het goot steeds maar bakken water. Het terrein lag er
meer dan verzopen bij, maar op de wedstrijddag was het weer opperbest.
Meer dan duizend toeschouwers beleefden een spectaculaire show bij zoveel
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paardenkracht. Het bierverbruik was in verhouding en uiteindelijk werd het een
succesvolle activiteit op de wijk.
De Kapelhoek raakte hiermee over gans Zulte en wellicht ook een flink eind
daarbuiten bekend als een organisator, die grote evenementen aankon en dit na
amper vijf jaar ervaring.

Van bal tot show
Kermisbal met DJ
In de jaren tachtig waren bals met orkesten uit de streek zeer succesvol. Ook DJ’ s
waren zeer gegeerd, vooral bij de jeugd.
Het door Stephan Pannecoucke aangebrachte 3-mansorkest “The Firebirds”
speelde ten dans op ons eerste kermisbal in 1981. Het was een goed orkest, maar
het kon de aanwezige wijkbewoners niet van hun stoel krijgen om te dansen.
Wij zochten een andere oplossing en die vonden we bij DJ Jerry Timmerman
geassisteerd door zijn echtgenote Jacqueline.
Drie jaar na elkaar waren zij de muzikale animators van het bal op zaterdagavond.
In die periode(1982) kenden wij een eerste gastoptreden van de zanger Rocco uit
Machelen. Hij werd in feite de voorloper van de latere vedetten.
Om het eerste lustrum af te sluiten wilden wij iets speciaals doen. Will Tura met
zijn dans- en showorkest werd gecontacteerd. Het werd echter niets, omdat vaste
organisatoren op die datum voorrang kregen.
Onder druk van de jongeren werd het eerste lustrum geanimeerd door de
DJ’ s van de vrije radio Tequila Geert Van Dam & Fred Van Capellen. Met
hen werd een periode afgesloten van
gewone kermisbals.
De Marlets
In de “Kapellegazet” 4de jaargang nr. 2
(1986) stelt de toenmalige reporter dit
orkest voor :
“België’s Beste Showorkest verovert
ook het Nederlandse publiek Deze
zeskoppige formatie uit Alken (Limburg)
heeft met hits zoals: “Te voet naar
Scherpenheuvel” en “Wat doet een
cowboy in Parijs” niet alleen de top
van de hitparade gehaald, maar ook
hoog op onze eigen top 30 gescoord.
De lead-zanger en humorist zweept het
publiek op en geeft zo nog meer kleur
en swing aan hun optreden.”
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Vóór en na hun drie uur durende show animeerde hun
eigen DJ nog de rest van de avond. Gezien hun groot
succes kwamen zij op algemene aanvraag van ons publiek
nog drie keer terug. Als toenmalig begeleidingsorkest van
verschillende Hollandse vedetten (oa. de legendarische
Zwarte Lola) verzorgden zij voor ons een comeback met
Mieke.
De volgende in de reeks werd Danny en Conny Fabri met
de Danny Fabri Band.
Onze jongeren en de bijgekomen nieuwe bestuursleden
drongen aan, om ter gelegenheid van het tweede lustrum in 1990 weer iets
speciaals te doen. De aankomende soundmix-vedette Helmut Lotti en zanger Tony
Servi, begeleid door The New Sound Band, waren onze gasten. Meteen de start
voor een ganse reeks beroemde zangvedetten in de volgende jaren.

Toen hij bij ons zou optreden moest Helmut Lotti zijn stem sparen om in Amerika te
gaan zingen volgens zijn toenmalig manager. Hij eiste een andere geluidsinstallatie.
Bijkomende kostprijs: 15.000 F, te nemen of niet komen. Het heeft ons veel
hoofdbrekens bezorgd en vele telefoons gekost. De jonge Helmut was er zelf
ongemakkelijk van. Het uiteindelijke succes was voor beiden zeer groot. Hij heeft
nadien zijn carrière kunnen uitbouwen. En wij ook !

Showavonden
In 1991 kwam een verkouden Luc Steeno in Concert. Het jaar daarop was het
kermisbal met de Marlets. Later op de avond deed Margriet Hermans nog een
gastoptreden.
In 1993 testten wij opnieuw iets nieuws uit met The Rico Zoroh Band, een
zeskoppige formatie en internationaal gerenommeerd orkest met zangeres Nicole.
Later op de avond genoten wij mee met de wervelende show van Petra en Co.
Voor het derde lustrum in 1995 brachten we een grootse showavond met Shana,
de Championnettes en de (toen al grasafrijdende) Sam Gooris.
In 1996 werd voor ‘ambiance’ gezorgd met Pop In Wonderland, John Terra (die
kwam met Philippa), Christof en Eddy Wally, die het publiek op het podium riep en
er bijna doorzakte met zoveel volk erop !
I997 was de overrompeling met Get Ready, Frank Galan met Sandra Kim en als
laatste Wendy Van Wanten.
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Voor Get Ready was de vraag naar toegangskaarten enorm groot. Men wilde ten allen
prijs binnen in onze tent (voor 1000 man), waar een derde voorbehouden was voor een
rechtstaand publiek. Omwille van die grote opkomst liepen sommige bestuursleden
er ongerust bij en maakten zich zorgen. Om het leed van de toeschouwers een
beetje te verzachten lieten wij zangeres Sandra Kim onaangekondigd optreden. Een
verrassing van jewelste voor de meer dan 1500 toeschouwers die hier helemaal niks
van af wisten.

Onze volgende gasten waren Bart Herman, Touch of Joy, Jo Valley en Enzo,
gevolgd in 1999 door Sarah, Willy Sommers met zijn grote fanclub, Boysband en
X-Session.
Om de twintigste eeuw af te sluiten en ter
gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de
wijkkermis, werd in ons vierde lustrum beroep
gedaan op de zeer succesvolle artiesten K 3,
Mama’s Jasje, de P-Diva’s en showgirl Alana
Dante.
Vedetten die verplicht waren op te treden in
het Fiertelhof in plaats van in de tent op de
feestweide.
Hun gelukwensen aan het bestuur voor zijn dapper
optreden in de gekende moeilijke omstandigheden,
waren voor ons een troost en tevens een aansporing
om verder te werken aan zowel de kermis als in de
wijk.
Editie 2000 : Een editie om nooit te vergeten dachten wij...
Wij hadden immers een prachtig programma:
voor het eerst een sponsoravond met zwarte muziek,
een knal van een kinderprogramma,
een showavond om U tegen te zeggen met een pleiade vedetten,
vijfhonderd gasten op het eetfestijn en
1500 wandelaars op een sneukeltocht met internationale attracties.
Nog nooit was zo hard gewerkt aan de verre en directe voorbereiding.
Alles, maar dan ook alles was onder controle.
Zo dachten wij op vrijdagavond 26 mei 2000.
Tot het fatale ogenblik : 01.15 zaterdagmorgen.
Hoewel het niet echt hevig aan het waaien was, volstond één rukwind om het
tentzeil boven de toog van boven naar beneden open te scheuren alsof het
een stuk papier was. Voor wat toen volgde laten wij hier best nog eens de
reporter van dienst van de kapellegazet aan het woord
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Zondagavond.
Kwart na twaalf.
Zou willen slapen maar het lukt niet.
De beelden blijven spoken.
Een gescheurd tentzeil.
Twintig mensen die vloekend en
tierend de losgeslagen elementen
trachten in bedwang te houden.
Niemand plooit voor een ander.
“Als er iemand naar huis gaat, dan
ga’k mee”.
Maar er gaat niemand.
Redden wat er te redden valt.
Tot ze moeten buigen.
Afbreken.
Oprollen.
Wegbergen.
En dan ?
Verslagenheid. Samenspraak.
Versuft.
Moe!
En dan waren ze daar.
De kapelhoeknaars.
Een zeldzaam ras.
Een te koesteren ras.
Een ras om dank U tegen te zeggen.
Dank U, speciaal uit uw bed
gekomen kapelhoeknaar om te
komen helpen.
U deed ons beseffen dat de
Kapelhoek niet bij de pakken blijft
zitten.
Vooruit nondedju: dat het moet lukken!
Moe? Wie is hier moe?
Lukt het hier niet meer, dan maar
ergens anders.
Maar op zijn kapelhoeks.
Met man en macht.
Met U als vrijwillig helper.
Driehonderd kinderen werden het
Boeboeksplezier niet ontzegd.
Duizend mensen in het Fiertelhof
opeengepakt.
Maar zij genoten van de show.

En wij genoten van hun genieten.
Weg pijn.
Weg moeheid.
Bijna perfect en met de felicitaties
van de artiesten.
Ook zij deden er nog een schepje
bovenop.
Drie uur rusten.Slapen?
Zondagmorgen.
Vijftien kapelhoekvrouwen.
Evenveel borstels, emmers en dweilen.
Acht uur.
De stal van gisteravond is
omgetoverd tot een eetpaleis.
Laat ze maar komen onze invités.
En buiten ontbinden de natuurkrachten
nu pas echt hun duivels.
Vrijdagavond was oefening.
Regen. Met bakken.
Wind.
Stormwind. Windkracht tien.
Sneukelhoevetocht?
Improviseren.
Verschuiven.
Grandioze medewerking van de
stopplaatsbewoners.
Enkele comitéleden gaan onderuit.
Zien het niet meer zitten.
Worden door de anderen opgepept.
Telefoons.
“Ja mevrouw, de sneukeltocht gaat door”.
Niemand had in de gaten dat dit een
noodscenario was.
Of liet het toch niet merken.
Mirakel? Bijna.
Bedankt.
Het was fijn.
Tot volgend jaar.
Ook dit is ons gelukt.
WE DID IT.
Enkele traantjes rollen.
Zoetere traantjes dan zaterdagmorgen.
Samen eten.
Een laatste klusje opknappen.
Het is maandagmorgen.
Kwart na een.
Zou willen slapen maar het lukt niet….
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Voorgaande bladzijden tonen de geleidelijke opbouw en groei van de feestelijkheden
op de zaterdagavonden gedurende de voorbije 20 jaar: van DJ tot de grootse
showavonden, van 300 tot 1500 aanwezigen, gerealiseerd door een twintigtal mensen,
het bestuur van de Kapelhoek maar met de hulp van velen uit de wijk en andere
sympathisanten.

Kom eens een dagje kapelhoeken
Wanneer ‘sport op zondag’ het als publiekstrekker liet afweten, werd naar een idee
van Eric Verstaen overgeschakeld naar de Sneukel-Hoeve-Tocht en werd de slogan
‘kom eens en dagje kapelhoeken’ bedacht om aan te tonen dat men een ganse
zondag op Kapelhoek kon doorbrengen: ‘s voormiddags: kaarten, ‘s middags eten
en ‘s namiddags een plezante wandeling.
Kaarten
“Kaartingen“ bestonden reeds op alle Zultse wijkfeesten en mochten ook op de
Kapelhoek niet ontbreken. Wij kaarten voor kapellebrood, een koekenbrood met
een tekening van een kapel erop.

Kaarten op zondagvoormiddag
werd
voor
ons
een
vast
kermiselement dat slechts éénmaal
moest wijken voor de storm in 2000.
De eerste verantwoordelijken waren Roger Buyle en
Leon Verbrugghe, wiens rol overgenomen werd door
Jozef Naessens en Filip Beyens. Linda Detailleur deelt
de laatste jaren de kaarten uit.
De “’kaarting” liep uit tot de zondagavond en werd later
verlengd tot op de hoogdag van O. L. Heer Hemelvaart.
Ook K.B.G. speelde op maandag, na de bedevaart, in
de tent voor kapellebrood.
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Eetfestijn
Kermisdagen zijn zeer drukke en onregelmatige dagen voor de medewerkers in
en om de tent. Veel tijd om te eten is er niet. Hooguit werd door het comité een
pistolet voorzien. Als het al iets meer mocht kosten werd het koude schotel voor
de “werkers”.
In 1986 werd de eerste “familie-barbecue voor iedereen” gegeven ten voordele
van de wijkschool. Dit was het begin van een ganse
reeks eetfestijnen op zijn Kapelhoeks, van beenhesp
met groenten, later met frieten en
uiteindelijk varkensgebraad met een grote
groentenvariëteit. Eric Verstaen was
de eerste verantwoordelijke voor het
ganse gebeuren van tafels klaarzetten
tot afruimen. Door het vele werk met
de Sneukel-Hoeve-Tocht werd hij afgelost
door Kathleen Blauwbomme.
Sneukel-Hoeve-Tocht
Een
eenvoudig
idee:
een
wandeltocht langs de mooiste
plekjes van de wijk, even halt
houden op enkele boerderijen en
de mensen daar iets te sneukelen
(snoepen) aanbieden.
Deze
eenvoudige mix van sport, cultuur
en culinair genot was dé vinding
om van de zondagnamiddag een
succesvol gebeuren te maken. Na
de eerste editie in 1994 met 280
deelnemers, vonden wij de
aankleding een beetje min en werd
uitgekeken naar animatie op de
stopplaatsen. Eerst bescheiden
met enkele oude ambachten, later
met meer verscheidenheid. De
editie 2000 omvatte elf orkesten,
drie straatacts en meer dan 15
oude ambachten omvatte. Ook is
het telkenjare zoeken naar originele
en ongekende snoep. Zoektocht
waarin wij tot op heden aardig
geslaagd zijn.
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Het comité houdt het deelnemersaantal bewust beperkt tot 1500 omdat het anders
voor de wandelaars te druk wordt en plezier moet wijken voor gedrum. Tot op
heden is Kapelhoeks sneukeltocht de enige in de verre omgeving die te voet wordt
afgelegd, waar men enkel snoep (geen maaltijden) krijgt, waar heel veel animatie
te horen en te zien is en die een democratische toegangsprijs heeft dank zij de
vele sponsors. Hier willen wij vooral zuivelbedrijf MIK vernoemen, dat er reeds als
allereerste bij was en tot op heden trouw bleef.
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Zondag door de jaren heen
Boerenmarkt en markt voor winkeljuffers

Naast kaarten binnen in de tent kwam in
1983 nog een andere activiteit tot stand
buiten de tent. Onder impuls van Eric
Verstaen, samen met Ignace Desmet en
tuinbouwer Georges Schepens, werd
een heuse boerenmarkt uit de grond
gestampt, in samenwerking met de
landbouwers van Zulte. De bedoeling
was
producten,
ook
van
de
wijkbewoners, aan de man te brengen,
zoals eieren, melk, bloemen, eigen
groenten,
wafels,
peperkoek,
koekenbrood...Kortom een markt als
deze van Baaigem en Tielt.
Het enthousiasme was er bij het begin,
maar geleidelijk aan verminderde de
belangstelling en werd de markt,
ondanks een bijkomende show met Old
Timers en oude tactoren, na enkele
jaren stopgezet.
Na de stopzetting van de boerenmarkten
op zondag werd in 1987een nieuwigheid
bedacht in de vorm van een markt voor
“winkeljuffers”, een soort vlooienmarkt
in het klein, waar zelfstandigen hun
overschotten bij ons aan de man konden
brengen.
Koetsentocht

Dit onderdeel werd ons eigenlijk op een schoteltje aangeboden. Twee Zultse
paardenliefhebbers liepen reeds jaren met de idee rond om de eigenaars van
paarden en koetsen voor een dagtrip samen te brengen. Hun probleem was:
waar starten, waar eten en waar aankomen? De rest (het uitstippelen en de
bewegwijzering van het parcours) was reeds vastgelegd.
Dit kwam het comité ter ore. De zaken waren meteen geregeld. In ruil voor een
parkeer- en optuigruimte, een ontbijt voor de menners, wat belegde broodjes en
drankjes op het einde, hadden wij er een kermisattractie bij.
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Er zijn schone spannen en dito
volk op de afspraak gekomen. Wie
heeft niet met open mond staan
kijken naar het optuigen van het
prachtig span “Lipizaners” van Jan
De Clercq? Wie herinnert zich
ook niet die prachtige 20-tonner
waarin alles voorzien was wat
een professional nodig heeft:
paardenvertrekken, tuigkamer,
leefruimte voor de begeleiders.
De derde keer stond onze
koetsentocht in het teken van “Kom
Op Tegen Kanker”. Toen hadden
we het grootste aantal deelnemers.
Alleen het weer zat echt niet
mee. Hetzelfde rotweer, dat ook
de skeelers trof, maakte dat de
koetsentocht nooit een vervolg
kreeg.
Prijsuitreiking

Na de sportprestaties volgden de prijsuitreiking, al dan niet
vooraf gegaan door het nuttigen van enkele glazen bier. Bij
iedere sportdiscipline werden aangepaste prijzen voorzien.
Het comité beschikte immers over een wijkburgemeester die
zich perfect van deze taak kweet. Op een manier zoals geen
enkele echte burgemeester hem zou nadoen, overhandigde
hij de bekers en trofeeën.
Animatie

Vele sympathisanten zakten benieuwd af naar de Kapelhoek om ook eens de
kermislucht op te snuiven. Voor die talrijk opgekomen bezoekers werd voor enig
vermaak gezorgd.
In 1982 trad de dansgroep Carine op en in 1984 was er karatedemonstratie.
Ook de muziekmaatschappij van Zulte en ’t Schoosies Muziekske waren te gast op
de wijk om de aanwezigen op te vrolijken. Ook andere muzikale groepen, zowel
buiten ( De Korte Metten, De Bolhoeden) als binnen de tent ( Filip Piens, Xavier De
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Jaegher en Yves Segers) zorgden voor animatie en vertier van de aanwezigen. Er
was ook nog de aankomst en static-show van de Kar- en Koetsentocht
Koetjekak

Na de eerste Sneukelhoeventocht in 1994 was er weer een nieuwigheid op de
Kapelhoek : Koetjekak.
Een afgesloten weide in de buurt van de tent, werd verdeeld in een aantal vierkante
meters. Die (in kaart gebrachte) stukjes werden te koop gesteld aan 50 fr/m2. Op
een bepaald uur werd er een koe op de weide losgelaten en wie eigenaar was van
de vierkante meter waarop zij haar eerste kakje liet vallen, werd meteen enkele
duizenden franken rijker.

Een ganse week kermis !!
In 1985 hebben wij het voor mekaar gebracht een week lang kermis te vieren van
vrijdag tot donderdag, door het feit dat de tent bleef staan tot op de hoogdag.
Vrijdag 10 mei opening van de kermis met receptie en liedjestiercé.
Zaterdag koers voor Liefhebbers B.W.B. en kermisbal met DJ’s.
Zondag Boerenmarkt, kapelleaperitief, verklede koers voor vrouwen.
Maandag waren wij gastheer van de K.B.G. na hun bedevaart en tracteerden hen.
Dinsdag was er koffieklets voor de vrouwen, met (zelfgebakken) taart op initiatief
van Rita Vanluchene, Monique Vandenbroucke en Andrea Van Haesebrouck.
Woensdag kwam de vinkenzetting.
Donderdag was het hoogdag met Trekkertrek.

O.L.Heer Hemelvaart
Duivenvlucht
Door bemiddeling van Johan Lefevre richtten wij in 1984 op de voormiddag van de
hoogdag een duivenvlucht uit Herseaux in voor alle liefhebbers van Groot-Zulte.
Dit was een samenwerking met de Leievliegers, die de organisatie ervan op zich
namen.
Na een afgelasting in 1985 (omwille van het slechte weer) werd 3 jaar later met de
vlucht uitgeweken naar Néchin.
De laatste duivenvlucht (na 6 jaar) werd ingekorfd bij Ignace Desmet in de Oude
Weg en de prijsdeling vond plaats in café ‘t Leiezicht. Nadien gaven wij nog enkele
jaren financiële steun aan de duivenmaatschappij.
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Dia’s
Zulte was een paar foto- en diaclubs rijk, waaronder één in de Kapelhoek. Herman
Rogge, met een neus voor mooie dingen, had reeds vele mooie hoekjes en figuren
uit de wijk vereeuwigd.
De eerste diavoorstelling had plaats op de hoogdag in de tent om 20 u., als het ware
bij klaarlichte dag. Om dit te vermijden werd de volgende keer uitgeweken naar
de wijkschool, waar het licht kon afgeschermd worden en meerdere voorstellingen
per dag konden doorgaan. Eén jaar werden dia’s geprojecteerd in de kapel, en
in 1985 was er ter gelegenheid van het eerste lustrum een dia-avond “5 jaar
Kapelhoekkermis”. In 1995 werden de dia’s nog eens bovengehaald en getoond
op vrijdagavond. Laatst was er een montage voor het Swingpaleis van Melle.

Restauratie van de kapel
Van bij zijn aanstelling tot pastoor van Zulte betoonde E.H. Buysse grote
belangstelling voor de kapel en de bedevaart op O.L.H. Hemelvaart. Hij wou de
bedevaart herwaarderen. Dat wilde ook de wijk Kapelhoek. De bedevaarders
bleven echter weg.
Het comité opteerde om zijn steentje bij te dragen in de restauratie van de kapel
door de binneninrichting van het koor voor zijn rekening te nemen.
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Alle activiteiten van de kermis 1988 droegen
bij tot de afbetaling.
Met de inzegening van de vernieuwde kapel
werd de parochiebedevaart naar de laatste
dinsdag van mei verplaatst en werden ook
de kermisactiviteiten gestaakt.
• links Frank Decambray toen hij nog een
Frankske was

Wijkwerking
Dat het wijkcomité ook naast de kermis niet bij de pakken blijft zitten, mag blijken
uit onderstaande opsomming.

Nieuwjaarsreceptie
Sedert 1995 is het de bedoeling om tijdens een gezellig samenzijn in de kapellehof
elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen. De eerste jaren was het
consequent op nieuwjaarsdag zelf, vanaf 1999 op de eerste zondag van januari.
Het comité zorgt voor een natje en een droogje rond enkele cokesvuren .

Moederdag
Verjonging in een bestuur is
noodzakelijk, maar ook heilzaam. De
vrouwelijke bestuursleden hadden de
mannen opgestookt om hen eens
te verwennen op moederdag. (Om
de zoveel jaar valt moederdag op
kermiszondag) Geen probleem: Martin
Van Assche weet met alles raad.
En het geschiedde… Alle moeders
(alle vrouwen) worden op moederdag
uitgenodigd in de feesttent en verwend
met koffie, chocolademelk en koffiekoeken, alles opgediend door enkele charmante
mannen.
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Bebloemingsactie
Enkele jaren (1986-1987) deed het comité een oproep aan de wijkbewoners om
hun voortuintje zo mooi mogelijk te bebloemen. Door een onafhankelijke en
wijkvreemde jury werd een klassering opgemaakt en de mooiste tuin beloond met
tuin- en plantgerief.

Autozoektocht
Als link tussen de kermis (in mei) en het toen nog bestaande KBG-zomerfeest (op
15 augustus werd in de jaren ’86-’87 een autozoektocht georganiseerd. Men kon
starten tussen de kermisdatum en 1 augustus. De uitslag werd bekend gemaakt
op het zomerfeest.
De organisatie was in goede handen bij Ignace Desmet en Paul Coorevits,
bijgestaan door Hendrik Goessaert en Dino Detailleur.

Zomerzoektocht
Om ook tijdens de vakantiemaanden een ontspanning aan de wijkbewoners te
bieden werd vanaf 1999 de zomerzoektocht in het leven geroepen. Aan de hand
van een twaalftal foto’s moeten locatie’s uit de wijk gezocht en aangeduid worden.
Het klein prijsje (één gratis kermis) is zeker niet de enige motivatie van de meer dan
honderd wijkbewoners die in 2000 deelnamen.

Fiertelstoet
Begonnen in 1980 deed de huidige
lichting onafgebroken mee tot in 1987.
Onderwerpen als ‘t Hoogste Punt
van Zulte (81), De Energiecrisis (82),
De Zevenling (83), Filmopnamen
in de Kapelhoek (84), Ministers op
Bestelling (85), Heropening Kapelhuis
(vooruitziend van ons)(86), De
Golfoorlog (87).
“t Hoogste Punt van Zulte” was een
parodie op de veronderstelde moeilijkheden die de pas gebouwde spoorwegbrug
in de Drogenboomstraat zouden veroorzaken. De spoorwegbedding lag er al hoog
bij, toen de overweg nog moest verdwijnen. Iedereen dacht dat de doorgang
ondergronds zou gebeuren. Toch werd het een brug.

52

Vooral de “Zevenling” was een geslaagd fiertelnummer. Dat het een succes werd
was normaal. Er kwamen veel clowneske toestanden aan bod. Het bezorgde Willy
Dierick, die de rol van journalist-doktersassistent vertolkte, een verschot in de rug.
In 1988 kwam er een pauze die duurde tot en met 1995. Maar in 1996 komen we
terug in de fiertelstoet en hoe!
Dagblad Het Nieuwsblad van maandag 7 oktober 1996 titelt : “KAPELHOEK
STEELT DE SHOW”. Verder in het artikel lezen wij :”Nog opvallender was
de inbreng van de wijk Kapelhoek. Die trok de aandacht met een hele reeks
bakfietsen of triporteurs die allerlei waren aan de man brachten”.
Eric Verstaen had voor deze attractie gezorgd.

Dit werkte aanstekelijk op Frank Decambray die in 1997 op zoek ging naar een
attractie. Bij de Roeselaarse snorrenclub vond hij een VW-kever, te gebruiken
als een reuzentandem. In 1998 gooide de Kapelhoek terug grote ogen met de
presentatie van de beste krachttractoren (kampioenen van Europa) uit de wereld
van de “Tractor Pulling”. Sedert 2 jaar zijn wij terug van de partij met een
fiertelwagen. De fiertel leeft in de Kapelhoek.

Bezoek aan de Proms
Enthousiaste Proms-bezoekers Filip Beyens en Geert Mortier maken het de
wijkbewoners mogelijk om sedert 1999 gezamenlijk en per autobus de Proms in
Antwerpen te bezoeken.
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Winterfeest
Reeds zeer vroeg (vanaf 1983) bedacht het comité
een oplossing om de kermisopbrengst voor een deel te
laten terugvloeien naar de wijkbewoners. Het werd de
eerste van een ganse rij winterfeesten. Een bijna gratis
feest (later werd een kleine bijdrage gevraagd) voor alle
wijkbewoners. Maar omdat in 1991 de opkomst niet
was wat wij ervan verwachtten, werd het winterfeest
tijdelijk afgevoerd en vervangen door de bloemenbedeling.
Ondertussen werd het winterfeest heropgevist, maar
bleef ook de bloemenbedeling bestaan.

Bezoek van de Sint
Onze wijkwerking bestaat uit een aantal
klassiekers. De komst van de Sint is wel één
van de oudste. Niemand zal ontkennen dat
dit de ideale gelegenheid is om ook de grote
mensen even samen te brengen. Kinderen
van nieuwe wijkbewoners vormen voor hun
ouders de perfecte link om met soortgenoten
van de wijk in contact te komen.
Door de jaren heen ontvingen wij de Sint
op diverse locaties. Begonnen in de kapel,
dienden wij reeds het volgende jaar een
andere locatie te zoeken.
Via de gastvrijheid van enkele wijkbewoners
zoals de families Desmet, Van Luchene en
Espeel zijn wij uiteindelijk op onze definitieve
stek beland: een tent op het kermisterrein.
Ook de wijze waarop wij de Sint ontvingen
en rondreden veranderde in lichte mate.
Eenmaal kwam de kindervriend in de open
sjieke slee van “Omer Smet” uit Oeselgem.
Een andere keer verkende hij de wijk in een
versierd aanhangwagentje getrokken door
een oldtimer tractor van Christiaan Van de
Voorde.
Vrij vlug deden paard en kar hun intrede
(dankzij de koetsentochten hadden wij immers
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onze relaties).
Remi Ervijn met zijn
dubbelspan fjordenpaardjes was de eerste
koetsier met dienst. Kort daarop vervoegde
Ignace Van Den Weghe de stoet. Ondertussen
nemen ieder jaar, afhankelijk van het weer,
tussen de acht en vijftien koetsen deel aan de
optocht.
Belangrijk bij de koetsentocht is het feit dat
de kinderen (en ook de ouders) van het
paardenplezier kunnen genieten. Deze ritten en de door het comité aangeboden
snoep worden door de kleintjes fel gesmaakt. Ook de “ouderopvang” (gratis
receptie) wordt door de betrokkenen bijzonder gewaardeerd.

Nieuwjaarsgeschenk
Omdat de winterfeesten op een bepaald moment aan het doodbloeden waren,
werd op aangeven van Rita Van Luchene naar ‘iets’ gezocht waarmee men alle
wijkbewoners kon bereiken. Meteen was de eerste bloemenbedeling een feit.
De ondertussen traditioneel geworden kerstster wordt dit jaar vervangen door de
uitgave waarin U nu leest.

Nieuwe inwoners, geboorten en overlijdens
Het ganse jaar door ijvert het comité voor
de integratie van nieuwe inwoners in de
wijk. Nieuwe bewoners zijn niet alleen de
nieuwkomers maar ook de pasgeborenen.
De kersverse ouders worden bezocht door
Kathy Van Den Bussche en Rita Van Luchene
en met een attentie bedacht.
Bij overlijden van een kapelhoekbewoner
wordt de rouwende familie bezocht door onze
verantwoordelijke die namens de wijk het rouwbeklag aanbiedt.

Minivoetbal
In 1983 kon deze sport moeilijk in ons kermisprogramma ingekaderd worden. Op het
jaarlijks zomerfeest op 15 augustus van K.V.G. hielden wij een minivoetbaltornooi.
Léon Beauprez, Piet Van Vynckt en Yves Carton organiseerden alles. Er trad zelfs
een gelegenheids-vrouwenploeg op.
Het initiatief was geslaagd en de euforie was groot. Er werd besloten deel te
nemen aan de buitencompetitie van de Zultse sporthal. Na een minder groot
succes in het tweede eigen tornooi werd overgestapt naar de binnencompetitie
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onder de naam en met de truitjes van de Kapelhoek. Ooit stond een onvervalst
derby Kapelhoek-Familie Buyle op het programma.
Door de jongeren werd nog vele jaren, zowel in competitie als vriendschappelijk
(én gesubsidieerd) verder gespeeld.

Arbeid adelt
Ieder jaar zorgt het comité ook voor de kerstversiering (buiten) van de kapel. En
dat brengt ons bij de technische ploeg.
De organisatie van onze kermisactiviteiten vergen een steeds doorgedreven
technische begeleiding. De inrichting van het kermisterrein en de feesttent komt er
niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden. Een goed ingerichte locatie laat een
verzorgde indruk na, niet alleen op het publiek maar ook op de sponsors .

De organisatie is reeds dermate aanzienlijk dat wij ons niet kunnen veroorlover er
met de pet naar te gooien. De perfectie dient nagestreefd te worden. Dit is maar
mogelijk wanneer er over gemotiveerde stielmannen kan beschikt worden. Ons
wijkcomité heeft die. Er zijn timmerlui, loodgieters, electriekers en veel “handige
harry’s” die met gedrevenheid hun verantwoordelijkheid opnemen.
Hun werkt loopt het ganse jaar door. Bij iedere activiteit zijn zij betrokken.
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Over het algemeen bestaat een bestuur
uit een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.
Wij rooien het zonder. Zonder hiërarchie.
Wij hebben alleen een “kasbeheerder”.
We vormen immers een hecht team.
Voor ons is het zeer eenvoudig : “wij doen het graag”.
Ook aan opvolging werken wij reeds 20 jaar.
Een wijkcomité moet zich gesteund voelen door de mensen van de wijk.
Het blijkt dat wij nooit vergeefs beroep doen op de mensen van de
Kapelhoek.
Dat zij meeleven en helpen waar het nodig is, werd duidelijk bewezen in de
nacht van de storm en de volgende dag.
Dat alles versterkt de samenhorigheid van de bewoners in de wijk.
Vanuit onze ervaring geven we graag volgende boodschap aan de vele
jonge bewoners van de wijk:
“de Kapelhoek gaat nog een mooie toekomst tegemoet als er in de
geest van het huidig comité, met dezelfde eensgezindheid en hetzelfde
enthousiasme, belangloos met elkaar wordt samengewerkt”.
We houden eraan alle medewerkers en iedereen die iets doet voor de
Kapelhoek van harte te bedanken want van bij het begin was dat één
van de sterke punten van onze wijkwerking.
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Plan van de Kapelhoek
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“Dag allemoale,
Die gasten van ‘t comité hen mij gevraagd om d’historie te schrijven van mijn
gazette. Nui moe’k ulder zeggen, da’s eigenlijk een gazette da Trifon overgepakt he.
Allez, ‘k zalt ne keer in ‘t kort vertellen zie:
In 1983 ot veur den derde keer kirmesse ging zijn, wildege ‘t comité al de mensen
van de wijk naar de receptie vragen mee ne brief. En dazelfde jaar in oktober es
Eric Verstaen begost mee de kapellegazette te drukken. Deeste gazette kreeg de
werktitel kapellegazet mee, maar omdater niemand nen beteren noame vondt es
dat azo gebleven.
In die eerste gazette stond er da ze twee keren per jaar ging verschenen, een klein
beetse geschiedenisse, een uitnodiginge veur twinterfeeste en een berichtje da de
sint veur den eerste keer naar de wijk ging komen (in de kapelle ton nog) en een
beetse personalia.
Deeste gazetten werden ip stencil getypt en gedrukt
waar da der een stencileermachine beschikbaar was.
In 1985 he Trifon heel da spel overgepakt en benne kik
begost mee mijn eigen drukkerij.
Van 1985 tot einde 1994 ek de gazette gedrukt ip een
eigen stencilmachine, totda ook Trifon mee moeste mee
zijnen tijd.
‘k He mij in 1995 ne computer gekocht, ben een
beetse naar de lesse geweest en azo kostek ook
veel schoonder gazetten maken. Maar nui moesten ze
natuurlijk gefotocopieerd worden in de winkel.
De kapellegazette es denige gazette waarvan da nie
weet wanneer da ze in ulder boite valt, want ik en schrijve maar oder nieuws es.
En nui hen z’ al dikkels gezei dak moe schoon vlaams schrijven, maar ‘k vinne kik
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da ‘t kapelhoeks de schoonste tale es die der es.
Nui zin der natuurlijk ne helen hoop van die inwijkelingen (welgekomen zulle tes da
nie) die nog geen schoon kapelhoeks kunnen klappen.
En speciaal veur dedie he Trifon hieronder ne kleinen dieksionair geschreven.
Leert hem vanbuiten en ge zult abij kunnen klappen link ne echte kapelhoekneire.
Tot ton
Trifon
KAPELHOEKS				SCHOON VLAAMS
al van enen hang maken
afluizen
alven buikstebij
begurt van kop tot teen
bekkendoe
bendig zeen
blaffeture
breemes
da foederde nie goe
de vente hen
deureterten
doef
einstischeinsti
fikfak
genaken
gerten, gertui
herrebekken
hondstronten
hullebukken
ie zit ip ne weer
iemand in zijn gat weunen
in de lapmande zitten
in scheesmal vallen
ip den dril zijn
jest afgebold
kaduik
klabetteren
klawieren
kobbe
konteverkeerd
kuifel
maorte
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alles in gang steken
aftroggelen, schooien
schrokkerig veel eten
overal vuil
wel nee
spaarzaam zijn met goederen
vensterluik
smeermes
dat ging niet goed
moeten
overdrijven
drukkend warm
in wanorde
bazaar
aanraken
wegwezen, ga uit de weg
verbale ruzie maken
treiteren
treuzelen, zich bezighouden
met een probleem zitten
iemands goesting doen
ziek zijn
in ruzie, in onenigheid vallen
op den dool zijn, op zijn lappen zijn
hij is weggegaan
slecht
lawaai van vallende voorwerpen
onrustig zijn
spin
helemaal verkeerd
ambetanterik, dwaas
meid

ne boterham breen
nes
noes
odie en aedie
onsliebronslie
perlaffe
pianekes
de plaotse
poepgaaien
preus link fichtig
roezepetoeze
rauper
rustineke
scherlewiet
schiet ui voort
schikken
schremen en de lucht vasthaa’en
(ik ben) schui
ne schuien
stuiken
teemij
te kandele gaan
te vierklaae
tging doar schurdig
tielek
tjiepen
tjiepke
tjoepe
tjoepke
tjoole, tjolie
troef had
uitbellen
veel toepee
verdest’leweren
vermaken
vernesteld
vernibbeld lopen
verscheen
wat wilde en wat zilde
wietlewaai
zaaien naar de zak
zijn vrecht hen
zijnen dun hen in iets
zobbezekenat

boterham smeren
luchtig, vochtig (van gebak)
schuin
verleden is niet te wijzigen
verschillende etensrestjes samen in één pot
groot stuk
stillekens aan
centrum van de gemeente
onnodig staan kijken
zeer trots
door elkaar, in wanorde
adamsappel
fietsbandstopmiddel
amazonezit
ga weg
van plan zijn
twee werken tezelfdertijd doen
(ik heb) schrik
een rare
sponsoren
me dunkt
vernielen, te lijf gaan
zeer rap
‘t ging daar luid
vroeg
zagerig schreien
klein stukje
muts
dopje
sukkel
slagen gekregen
iets vertellen wat niet mag
veel klaps
kapot maken
herstellen
verstrikt, verward
opgejaagd, ongeduldig lopen
vaneen
alles opperbest, alles koek en ei
flierefluiter
niet meer uitgeven dan men bezit
genoeg hebben (drank of slagen)
zich verkneukelen in iets
kletsnat
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INHOUD
Ten geleide...
De kapel van O.L.Vrouw ten Dale te Zulte
1. Ontstaan van de kapel
2. Tweede kapel
3. Derde kapel
4. Huidige kapel

De kapelhoek door de eeuwen heen
1. Toponymie
2. Herbergen op de wijk

De kapelhoekkermis in de 2Oe eeuw

1. Van 1900 tot 1940
2. Van 1947 tot 1971
3. Het prille begin van de huidige generatie
4. Van 1981 tot 2000

Wijkwerking
De kapellegazet
Gelukkig kregen wij van bij het begin veel begrip
en daadwerkelijke steun van onze partners en
naaste familie.
Wat wij deden voor de Kapelhoek is dan ook
voor een groot gedeelte door hen gedragen. Zij
zijn er altijd heel actief bij betrokken geweest en
konden daardoor begrip opbrengen voor onze
veelvuldige uithuizigheid
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