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DE VERTELLER

Editoriaal

“Wir schaffen das”: Een jaar geleden verklaarde de meest invloedrijke vrouw
van de wereld - de van Oost-Duitsland afkomstige kanselier Angela Merkel - dat “ze
het voor elkaar zouden krijgen” met de één miljoen vluchtelingen die Duitsland zou
toelaten. Eigenlijk was dit wel een moedige, gedurfde en historische uitspraak vanuit een land dat 100 jaar geleden zelf voor de grootste exodus in de westerse wereld
heeft gezorgd. Nu, ik heb veel liever dat ze het “schaffen” dan dat bepaalde types
hun “Tijgers (Panzers)” nog eens uitlaten. Pas op, de gemeente Anzegem denkt ook
dat ze het “schaffen”. Zo kunnen er –jawel- tot 17 vluchtelingen opgenomen worden in onze gastvrije groene gemeente. Op bijna 15.000 inwoners moet dat nog wel
net lukken, denk ik dan. Kwestie dat we alles toch even in perspectief willen plaatsen tegenover de personen die graag de zinsnede gebruiken: “Ik ben geen racist,
maar…”

Wat in ons dorp echter nog niet “geschaft” wordt, is de heropleving van de
Vichteplaats. Uiteindelijk zou deze straat het winkelcentrum van Vichte moeten
zijn. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Van aan het Molenhuis tot aan optiek
Synhaeve zijn nog ocharme 6 winkels, een paar cafés en enkel dienstenverleners te
vinden. Het lijkt nogal doods voor een plaats waar neringen en handel de boventoon zouden moeten voeren. Vichte was tot nu toe steeds actief en economisch
levendig. Met de leegstand en kale ruimtes is dit momenteel ver te zoeken. En als
er dan nog een ondernemer een tearoom wil openen op het kasteelplein, dan krijgt
hij een nul op zijn rekwest en wordt hij onverwijld teruggestuurd.
Ik wil me niet uitspreken over wat wel en niet past in bepaalde gebouwen,
maar de huidige situatie van onze centrumstraat is alles behalve rooskleurig.
Sommige gemeentes kregen met dezelfde problematiek te maken en hebben met
allerhande steunmaatregelen en acties het tij weten te keren. Misschien moeten
onze raadsleden dit ook even “schaffen”.
De Vichteplaats is niet de enigste plaats in ons dorp waar over nagedacht moet
worden. Over de inplanting van een zwembad aan de ploetertuin annex tennisvelden, het verhuizen van de brandweer en ook de afbraak van de gebouwen tussen

de Stringe en het Ommersheimplein rijzen er heel wat vragen. Vanuit de Dorpsraad
hopen we dat er een inspraakmoment komt. Alle wijzigingen op en rond het
Ommersheimplein kunnen een ernstige impact hebben op de openbare functies die
er momenteel zijn. Vanuit de Dorpsraad denken we dat alle vrijgekomen en heropgebouwde ruimtes vooral terug ten dienste gesteld moeten worden aan het
algemeen nut. De gemeente zal de “Oude-Steverlynck” site wellicht laten hertekenen door een ontwerpbureau zoals de intercommunale Leiedal. Wij vrezen dat het
grotendeels met appartementen vol gezet zal worden. Dit vinden we echt geen goed
idee. Het openbaar karakter van deze unieke plaats waar nu al de Stringe, de
gemeentelijke school, de bibliotheek, de politie, de sporthal, het speelplein, de tennisvelden, de ploetertuin, de wereldwinkel en het toekomstig zwembad gelegen
(zal) zijn, moet minstens blijven en optimaal versterkt worden. Wij pleiten ervoor om
net daar extra plaats te maken voor verenigingen en de reeds lang gevraagde stapelruimtes, een uitgebreide kinderopvang, een definitieve plek voor de wereldwinkel
en de zeer succesvolle bibliotheek plus nog veel meer openbaar nut. Wisten jullie dat
de bibliotheek afdeling Vichte schitterende cijfers kan voorleggen, onder meer dankzij haar specialisatie in kinder- en jeugdboeken en hun sterke samenwerking met
onze beide scholen. Zeg maar gerust een schoolvoorbeeld. Spreek ons niet van een
samenvoeging tot één grote “afstand-elijke” bibliotheek. Indien we nu toelaten dat
de vrijgekomen ruimtes worden ingenomen door privégebruik, dan verliezen we alle
troeven om deze openbare functies gecentraliseerd te houden.
Ik hoop dat wij in samenspraak met de gemeente dit ook “schaffen”.
Enfin, onze eigenste verenigingen hebben ook weer veel “geschaft”. Je merkt
het wel aan deze nokvolle Verteller. Tot op de kermis of op de opening van de verhuisde bibliotheek of één van de vele activiteiten. O ja, vergeet niet je huis met de
vlag van Vichte te versieren tijdens de komende feestelijkheden! Zie het binnenkatern.
Met vriendelijke Vichtse groeten
Vanwege de Dorpsraad Vichte
De redactie

“Vers Geperst”

Bericht aan de bevolking en inwoners
van de betrokken straten
naar aanleiding van het Kermisweekend

Zondag 18 september
vanaf 14u00
OUDE KERK

Naar aanleiding van de kermis en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 17, 18 en 20 september.
Op zaterdag 17.09.2016 vanaf 14u00 tot 24u00 is de toegang voor iedere bestuurder
verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef (van 14u00 tot 18u30u) en de Vichteplaats(van 18u tot 24u) te Vichte. Bovendien
is het verboden te parkeren of stil te staan in de Kerkdreef (Cross voor Vichtenaren), en
in de Vichteplaats gedurende de bovenvermelde tijdstippen.
Op zondag 18.09.2016 is van 12u00 tot 24u00 de toegang verboden voor iedere
bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan het
standbeeld van de verteller en in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt
Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude Kerk) Het is er voor iedere bestuurder ook verboden stil te staan of te parkeren.
Op dinsdag 20.09.2016 is van 12u00 tot 14u00 de toegang verboden voor iedere
bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan het
standbeeld van de Verteller). Het is er dan ook verboden stil te staan of te parkeren van
9u00 tot 14u00. De Vichteplaats moet volledig wagenvrij zijn voor de start van de koers
voor beroepsrenners.
Bovendien is van 9u00 tot 18u00 de toegang voor iedere bestuurder verboden op de
parking aan de Nieuwe Kerk, de parking is voorbehouden aan de materieelwagens
voor de deelnemende wielerploegen en voor het mobiel dopinglokaal en ofﬁcials van
de deelnemende wielerploegen.
Langsheen de aankomststrook in de Oudenaardestraat is het tevens verboden te parkeren tijdens de dag. Opgelet de ﬁnish is ter hoogte van het bedrijf Steeno. Er zijn ook
parkeerverboden en uitzonderlijke verkeersreglementen in de Oudenaardestraat, Bosstraat, Hoekstraat en de Klijtberg.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door middel van de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Kom kennismaken met het jaarprogramma 2016-2017 en
de nieuwe Davidsfondsboeken, e-boeken en cd’s. (*)
Wanneer je langskomt kan je met familie en vrienden ook
genieten van de kunstenaarstentoonstelling ten voordele
van Ilo-Ilo.
(*) een gratis boek voor de 1ste vijftig lidmaatschappen 2016-2017
op kermiszondag én de mogelijkheid om uw favoriete boek te
winnen.

Bezoek ook eens www.davidsfonds.be – afdeling Vichte.
BRAZILI

Kermisweekend Vichte
Vrijdag 16/09/2016 om 20u
Optreden van IL SOGNO,
het muziekensemble van de Lovie

Enkele weetjes vanuit de parochie van Vichte
Vieringen
Welkom elke zondag om 10u30 voor de viering.
Er is ook een avondviering elke vrijdag om
18u in de Emmaüskapel (kerk Vichte)
Jaarmis n.a.v. een overlijden
Heel wat mensen vragen een jaarmis aan
n.a.v. een overlijden.
Dit kan op een zondag om 10u30 in de St.-Stefanuskerk of op een vrijdagavond om 18 uur
in de Emmaüskapel van de St.-Stefanuskerk.
Je kan dit steeds aanvragen bij zuster Jeannine klooster Kerkdreef 4 Vichte jeannine.verschuere@skynet.be 056 77 75 35.
Mogen we vragen om hiervoor tijdig contact
op te nemen.
Aanvraag doopviering, huwelijksviering, uitvaartdienst of jubileum
Hiervoor kan je terecht bij diaken
Jean-Yves Verhaeghe Klaverstraat 3 Vichte
soﬁe.jean-yves@telenet.be 056 42 37 10

Op aanvraag kan je ook bij ons terecht voor
een dienst in beperkte kring. (dit kan in de
kerk of in de kapel van de kerk)
Wens je de communie te ontvangen? Wens
je een bezoekje van iemand van de
parochie? Wil je graag iets doen in onze
parochiewerking?
Graag een seintje 0474 588 634
Open kerk
De kerk is elke dag open van 8u30 tot 18u30.
Zondagnamiddag gesloten.
Welkom om er even tot rust te komen, een
kaarsje aan te steken, voor stil gebed,...
Steun parochiewerking
Wil je de parochiewerking steunen dan kan
je dat op rekeningnummer
BE 76-4688 1476 4195 met vermelding
parochiewerking Vichte.
Facebook en website
Volg onze parochie op facebook en op
www.kerknet.be/federatie/6101

Een muzikale droom van hitgevoelige nummers, folksongs en eigen composities
Toegangsprijs vvk € 15 – add € 18 (onder 12 jaar gratis)

Zondag 18/09/2016 vanaf 12u
Om 12u

Braziliaans visgerecht voor 18 € pp

( onder 12 jaar 12 € pp)
Vóór 13/09 inschrijven bij de leden vd werkgroep
Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige prijzen.
(Trekking zondagavond 18u)
samen met de boekenbeurs van het Davidsfonds Vichte

Doorlopend tentoonstelling
van schilderijen en keramiek
Zaterdag en zondag van 14u tot 18u (met verkoop kunstwerken)
Alle activiteiten gaan door in en rond de Oude Kerk te Vichte
Kaarten voor het optreden en eetfestijn en info Werkgroep Iloilo
-familie Vaneeckhout-Vantomme
056 77 50 22
Patriek.Vaneeckhout@telenet.be
-familie Verschueren- Kerkhove
056 77 42 24
info@afmibel.be
-familie Nuyttens- Beirlaen
0496 03 12 34
niconuyttens@hotmail.com
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Met de werkgroep Iloilo
organiseren we met Vichte
kermis van 16-17-18/09
terug voor de 18e keer ons
kermisweekend ten voordele van ons Braziliaans project in Salvador da Bahia.
Het volledig programma van
ons weekend kan je hierna terug vinden. Dit
project van de organisatie ACOPAMEC probeert jongeren uit de sloppenwijken een
opleiding te bezorgen zodat ze later beter
gewapend naar de arbeidsmarkt kunnen
stappen. Vanuit de
werkgroep Iloilo focussen wij onze ondersteuning op de opvang van
kinderen tussen 3 en 6
jaar. Door deze opvang
op jonge leeftijd is de
kans veel groter dat de
kinderen niet terecht
komen in de marginaliteit maar kunnen uitgroeien tot volwaardige
burgers. Hierbij laten
wij even Sheila Camila
Soares dos Anjos aan
het woord :
“Conexão Cidadã is
een
sociaal-politieke
groep gekoppeld aan
Acopamec die jongeren en opvoeders van de
instelling, alsook buitenstaanders, bij elkaar
brengt om voornamelijk over burgerrecht te
discussiëren. De groep bestaat al zeven jaar
en we hebben reeds themas zoals de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheid en veiligheid
behandeld, altijd verwijzend naar de behoeften van onze buurt.
Vandaag ben ik coördinatrice van Conexão Cidadã, maar ik ben al van jongsaf aan
met Acopamec verweven. Ik kwam als kind
terecht in de activiteiten van de gemeenschap Santo Antônio, en als tiener ging ik
naar de projecten die in het gebouw van

Twintig jaar geleden kocht Natuurpunt het
Bassegembos in Kaster aan.
Sindsdien beheert Natuurpunt Krekel Anzegem het eeuwenoude bos en organiseert er
talloze activiteiten rond natuurbeleving, -studie en -educatie.
Tien jaar na het eerste kunstproject
‘Droomd(r)aden’ vroegen we opnieuw 7
vrouwen om met het bos in dialoog te gaan,
dit keer onder de veelzijdige noemer ‘Spinsels, Sprokkels, Sporen’.
Kom dit ontdekken en genieten van de subtiele, poëtische en fantasierijke verbinding
tussen mens en natuur in het prachtige Bassegembos.
Chris, Elfriede, Hilde, Lena, Moniek, Vera
heten je van harte welkom!
Ontdek de kunstwerken en het bos langs een

Officiële opening bibliotheek Vichte

Novo Paraiso plaats hadden. Daarna volgde
ik enkele beroepscursussen, eerst de bakkerij
en het jaar daarop tandartsassistente.
Bij mijn aanwerving werkte ik in de
gemeenschap Novo Paraiso, als opvoedster
van ADE (bijsturing van de schoolse kennis)
en hielp daarbij de kinderen en adolescenten. Momenteel ben ik sociaal opvoedster in
de mobiele bibliotheek die het lezen te
bevordert. En juist door het werk als sociale
opvoedster begreep ik de noodzaak om me
verder te scholen. Ik volg nu de faculteit
Pedagogie. Acopamec stimuleerde me enorm
evenals mijn familie.
Mijn broers gingen ook
naar die instelling en
werken allebei. Mijn
jongste broer is 12 en
wil reeds de activiteiten
van Acopamec meemaken.
Was het niet van
Acopamec, ik denk dat
ik niet de persoon zou
zijn die ik nu ben. Ik zou
een Sheila zijn, traag,
onzeker met negatieve
gedachten. De instelling
heeft me veel geholpen
in verband met mijn van
eigenwaarde en identiteit. Acopamec heeft een zeer grote positieve
waarde in mijn leven. Ik zie ook deze gunstige invloed in het leven van andere jongeren.
Veel tieners werden gered uit de wereld van
de drugs. Sommigen zeggen dat als de instelling er niet was ze vandaag bandieten of
drugshandelaars zouden zijn. Zonder Acopamec in de buurt, zou het voor vele jongeren
dramatisch eindigen.
Het is geen gemakkelijke taak en er zijn
maar weinig mensen die dat doen. Acopamec
heeft veel kracht nodig om door te gaan. Ik
zou willen dat men er met de liefde voor het
leven en gastvrij voor adolescenten en jongeren verder blijft gaan.

Van harte welkom!

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt u uit voor de ofﬁciële opening
van de verhuisde bibliotheek van Vichte.

Zaterdag 17-september 2016 om 9u45
woordje van burgemeester Claude Van Marcke
en schepen van Cultuur en Bibliotheek Jeremie Vaneeckhout

10u
tijd voor een natje en een droogje tijdens het verkennen van de nieuwe locatie

Verwendag wordt Dag van de Klant
In onze 3 biblocaties wordt elke “klant” en “nog niet-klant” verwent
op zaterdag 24 september met een heerlijk kopje kofﬁe!
Iedereen is van harte welkom in de bib!

Filmcircuit in de kerk
Donderdag 13 oktober

PROBLEMSKI HOTEL
In zijn gelijknamige boek uit 2003 schreef Dimitri Verhulst over
zijn ervaringen in het asielcentrum van Arendonk. De
bekroonde documentairemaker Manu Riche maakte er een
ﬁlm van. Centraal staat de vluchteling Bipul, wiens afkomst
voor iedereen een mysterie is, ook voor hemzelf. Als tolk staat
hij lotgenoten bij, evenwel staat hij aan de zijlijn te observeren. Op een dag wandelt Lidia zijn leven binnen en zijn toekomst ziet er meteen een pak rooskleuriger uit.
om 20u ﬁlm in de kerk vanTiegem

Digie Café:
digitaal helemaal mee met de bib
Het Digie Café is de plaats waar je terecht kan met al je praktische vragen over je pc, laptop, tablet en smartphone. Terwijl je geniet van een
kofﬁe of thee wordt je toestel met de beste zorgen behandeld door een
ervaren specialist van DIGIE.be.
Maandag 24 oktober Digie Café met e-loket gemeente Anzegem
i.s.m. SAR
om 14u in de Mensinde in Tiegem

uitgestippeld parcours op zaterdag 24 en
zondag 25 september, telkens van 11u tot
17u.
Op zondag 25 september om 11u is er een
feestelijk moment.
Voor kinders en hun ouders is er een zoektocht uitgewerkt.

KJV-boekenkamp
Herfstvakantie voor 2de en 3de kleuter
Hou voor meer info de kriebelkrant in de gaten!

Locatie: Bassegembos, Anzegem-Kaster. Wie
met de auto komt, parkeert op het Vital
Moreels-plein in Tiegem (GPS Tiegemberg/Doornstraat).
De weg langs het bos is dat weekend autovrij.
Via wandelknooppunten 93-94-95-98-97
wandel je naar Bassegembos (1km).
Het bos ligt tussen knooppunt 97 en 98. Voor
de ﬁetsers is dat ﬁetsknooppunt 8 (start)-53-15.
Voor Natuurpunt Krekel Anzegem,
Yves Vandendriessche
Harelbekestraat 38 - 8570 Vichte

Meer info: bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
www.anzegem.be/bibliotheek

Met het kamp in Bree heeft
KSA Vichte meisjes een
topjaar achter de rug. Na
een korte pauze staat
onze enthousiaste leidingsploeg te popelen
om elke zaterdag een lach op
de gezichten van jullie dochters te toveren! Haal dan nu
maar jullie agenda boven, want er komt een
hele boterham met spetterende KSA Vichte
meisjes-evenementen aan. Het startschot van
ons KSA-werkjaar wordt op zaterdag 17 september gegeven. Van 14u tot 17u kan uw
dochter komen ravotten aan ons lokaal in
het Beukenhof en kennis maken met haar
nieuwe leidsters. Ook als je nog niet zeker
weet of je lid wil worden van KSA Vichte
meisjes, ben je meer dan welkom. Inschrijven
kan nog steeds achteraf! Op zaterdag 19
november organiseren wij naar tweejaarlijkse gewoonte onze ouderavond. Alle leden
veranderen in podiumbeesten en geven het
beste van zichzelf op de planken van De
Stringe. Ook dit jaar organiseren we alweer

een spetterende fuif! Haal jullie lightsticks en
ﬂuogadgets maar uit de kast, want wij presenteren u onze derde editie van ‘NEONNACHT’. Alle dansbeentjes zijn welkom op
zaterdagavond 18 maart in De Stringe. Kaartjes zullen tijdig te verkrijgen zijn bij alle leidsters van KSA Vichte meisjes. Ons voorlaatste
evenement gaat door op vrijdagavond 30
juni. Dan halen de leidsters speciaal voor jullie hun beste friet-en hamburgerbaktalenten
boven! Als kers op de KSA-taart gaan we op
kamp van 12 tot 20 juli naar Geel! De jongste
leden, de sloebers, komen ons vergezellen op
15 juli. Er staat ons en jullie dus heel wat
leuks te wachten!
Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan
u steeds terecht bij de nieuwe hoofdleiding:
Fien Pareit: 0478 84 66 78 en
Fien Bos: 0493 14 79 36.
Via mail zijn wij bereikbaar op: ksavichtemeisjes@gmail.com. Op facebook vindt u ons
terug onder de naam: KSA Vichte meisjes.
Vele groetjes,
De leidsters van KSA Vichte meisjes

Minivoetbalploeg Bruine Duivels Vichte
Naar jaarlijkse gewoonte (en reeds voor de tiende keer) organiseert
minivoetbalploeg Bruine Duivels Vichte opnieuw hun Pirobak. Deze
gaat door op vrijdag 25 november en zondag 27 november in café den
Breugel op de Vichteplaats. De laatste jaren werd met de verkoop telkens de kaap van 2000 stuks overschreden. Ook dit jaar proberen wij dit
te evenaren. Deze artisanale broodjes worden allemaal door de spelers
zelf gemaakt, onder het toeziend oog van bakker Dewaele. Bestellingen kunnen gebeuren bij de spelers zelf of in café den Breugel. Ook via
email pirobak@bruineduivels.be kan er gereserveerd worden. Op aanvraag kan er in Groot-Anzegem ook aan huis geleverd worden.
Bedankt op voorhand en smakelijk !
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WIEL
IN
WIEL
De Vlaamse Textielprijs wordt voor de
84ste maal georganiseerd door Wiel In Wiel
Vichte op Kermisdinsdag 20 september 2016.
Dat het een topdag wordt moeten we de
ware sportvrienden niet meer vertellen.
De wedstrijd telt 14 ronden van elk 12,5km,
een totale afstand van 175km met start aan
de platse om 14u00.
Zie ook vele info op onze website :
www.textielprijsvichte.be.
In 2015 waren er 155 vertrekkers uit elf landen vertegenwoordigd.
Met namen als Stijn Devolder, Debuscchere
Jens, Dehaes Kenny, Meersman Gianni, Wisniowski Lukasz, De Bie Sean, Bouet Maxime,
Tosh Van der Sande, Kreder Michel, Wallays
Jens, Velits Martin, Dockx Gert, Sabtini Fabio,
Gyselinck Jan, Flahaut Dennis kon het niet
anders dan een spannende wedstrijd worden.
Uiteindelijk werd er met drie gesprint voor
de overwinning; Tosh Van Der Sande won het
pleit voor Maxime Bouet en Huub Duijn.
Vele grote namen worden weer verwacht
ondanks dat de ENECO-toer wordt verreden
die week waarin de textielprijs valt. Een delegatie van de LOTTO-SOUDAL zal zeker afzakken naar Vichte.
Volgende ploegen hebben ook al een
akkoord ondertekend: Team 3M, Team
Differdange-Losch, An Post-Chainreaction,
Metec-TKH Continental Cyclingteam, Team
Oster Hus-Ridley, Willier-Triestina-Southeast,
Cycling Jo Piels, Massi-kwait cycling
project,Superano-Ham Isorex Tarteletto,Baby
Dump cyclinjg team en Bliz-Merida pro
cycling en nog andere moeten inschrijven.
We moeten afwachten wie deelneemt aan
de Eneco-toer voor de verdere aanvulling van
de teams en renners.
Het podium is opgesteld aan de gebouwen
STEENO Oudenaardestraat 45 waar de renners vanaf 12u30 worden voorgesteld, dus
niet op de platse.
De inschrijvingen vinden dus plaats aan de
gebouwen van STEENO.
Er zullen tafels en stoelen in het pop-up
café ter beschikking zijn van de supporters
aan het podium waar de inschrijvingen plaats
vinden.
Ook de sponsors smaken het VIP-gebeuren

Textieltrekkers
Vichte

in de gebouwen van STEENO volop.
Het pop-up café aan de aankomstlijn met
gratis toegang wordt ook door de supporters
gewaardeerd. Daar er live-beelden van de
koers worden geprojecteerd op het grote
scherm door Arendsoog.
Niemand moet iets missen van de textielprijs de laatste ronden worden integraal
getoond, dat is UNIEK voor een kermiskoers
in België.

Na een welverdiende zomer
gaat KSA ter Vichten op
zaterdag 24 september
weer ofﬁcieel van start.
De eerste activiteiten
beginnen een week
vroeger, maar geen paniek: de leiders starten
binnenkort hun inschrijvingsronde en zullen
alles nog eens haarﬁjn uit de doeken doen.
Het werkjaar inzetten doen we dit keer
iets sportiever dan anders. We zetten
namelijk een heuse hindernisloop (Startacus)
op touw waar zowel jong als oud kan in
uitblinken. Blaas dus maar al het stof van die
sportieve voornemens en schrijf je als de
bliksem in!
De kinderen (1ste tot 6e leerjaar) zullen
het beste van zichzelf geven op een
hindernissenparcours van 1km. De volwassenen (vanaf 1ste middelbaar) zullen de
uitdaging aangaan met een parcours van
5km. Het belooft een waar spektakel te
worden! Wij zijn al benieuwd wie met de
ereplaatsen gaan lopen...
Ben je niet helemaal van de sportieve
voornemens? Geen nood. De hele middag en
avond ben je welkom aan onze lokalen in het
Beukenhof om op ons terras van een

Dan hebben we de “veldcross der Vichtenaren” die al aan de twaalfde de editie toe is.
Op zaterdag 17 september 2016 verwachten
we U massaal in de kerkdreef om de vele
deelnemers luid aan te moedigen. De start is
om 17u00 in de kerkdreef en de aankomst na
8 ronden (ongeveer 50’) aan voorkant van de
meisjesschool ook in de kerkdreef.
De jeugdreeksen voor jongens vinden
plaats vanaf 15u00: 3 reeksen zijn voorzien;
1ste en 2de studiejaar, 3de en 4de studiejaar
en 5de en 6de studiejaar.
Indien genoeg meisjesinschrijvingen zullen
er ook reeksen zijn voor hen.
De prijsuitreikingen worden onmiddellijk
na de ritten gegeven.
De kleinsten zullen hun kuren kunnen
tonen op een parkoers naar hun mogelijkheden. Zeker niet te missen initiatief van de cel
veldcross. Dus ouders, vrienden en sympathisanten wees op tijd om de kleinsten ook aan
te moedigen.
Een dranktent en eettent zullen uiteraard
ook voorzien zijn voor de dorstigen en hongeren, laten we hopen op mooi weer.
Het vernieuwde parkoers spreekt iedereen
aan, daar je de renners bijna volledige ronde
kunt gadeslaan. Uiteraard zal de brug niet
ontbreken waar je de crossers nog beter kunt
zien.
Nadien is er in de tent in de wei slager festival tot 22u00.

verfrissend drankje te genieten, vergezeld
van een streepje sfeermuziek. Geen reden
om thuis te blijven dus!
Ook kan je de hele middag door
rondneuzen in de tokshop, waar je allerlei
KSA-accesoires op de kop kan tikken.
Daarnaast is er voor de jongsten onder ons
animatie voorzien. De hele middag door kan
je lotjes kopen voor onze tombola.
Van al dat sporten krijgt een mens
natuurlijk honger. Daarom bieden we ook dit
jaar opnieuw lekkere pasta’s aan tegen
democratische prijzen. Er zal keuze zijn uit
carbonara, veggie-tomaat, pesto-kip en vier
kazen, voor elk wat wils dus.
Daarna zetten we de avond in door een
beentje te zwaaien op de beats van een dj
die al uw verzoeknummertjes komt draaien.
Inschrijven doe je door te mailen naar
startacus@ksatervichten.be. Vermeld daarbij
zeker je naam, leeftijd en of je lid bent van
KSA Ter Vichten of niet. Voor de pasta hoef
je niet op voorhand in te schrijven.
Voor meer praktische informatie kan je
terecht op onze site: www.ksatervichten.be
We hopen je graag te verwelkomen op 24
september. Tot dan

Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren.
Grote dank aan het gemeentebestuur voor
hun bijdrage en steun voor het welslagen van
de 84 ste TEXTIELPRIJS.
Eveneens kunnen we ook uw steun gebruiken want de wedstrijden vergen enkele ernstige ﬁnanciële inspanningen. We moeten
het hebben van de medeburgers en ook van
onze talrijke sponsors.
Tot hoors en ziens!!!
De kleine afstanden wandelen over het parcours van Wandel Woorden die door de cultuur dienst van de gemeente Anzegem is
naar voor gebracht.
GRATIS BEVOORADING aangeboden door de
CM.
Verzorgde Rustposten met diverse streekbieren. Beschermde tocht.

Badmintonclub “Prutske”
mept er al meer dan 35 jaar lustig op los.
Zondag 11 september 2016
8570 Vichte ( West-Vlaanderen)
7u00 - 15u00

De 21e Prutsketochten
4- 6-12-18-25-32-42km.
Start: CC. De Stringe,
Ommersheimplein 4, 8570 Vichte
Wisselbekertocht
Wandeling langs het oud kasteel en de oude
kerk van Vichte en dan via verschillende
paadjes naar de Wortegemse bossen tot aan
de voet van Nokere berg. Op de terugweg
langs de Tjamelvijvers en het kasteel van
Wortegem.

Reeds maar dan vijvendertig jaar wordt elke
donderdagavond tussen 20u en 22u in de
sporthal Beekdale aan het Ommersheimplein
te Vichte ﬂink op badmintonpluimpjes
gemept. Ook dit jaar zal dit niet anders zijn.
Alle deelnemers, mannen, vrouwen en jongeren, spelen er recreatief. Er staan steeds
spelers klaar om je wat uitleg te geven en je
op weg te helpen naar je nieuwe sportieve
aspiraties.
Ons jongste lid is 14 jaar, ons oudste boven
de 55; het gaat er altijd gemoedelijk aan toe.
Iedereen die zin heeft om te badmintonnen
is welkom, beginnelingen of gevorderden er
is altijd wel een plaatsje vrij. De badmintonavonden zijn net gestart (eerste donderdag
van september) en eindigen op de laatste
donderdag van juni. Onze club “Prutske”
probeert het zo democratisch mogelijk te

Donderdag 27 oktober 2016
8570 Gijzelbrechtegem 7u00 - 15u00

10e Zaaitocht
6-12-18-24 km

Start: OC. De Kleine Kluis,
Gijzelbrechtegemstraat 42, Gijzelbrechtegem.
Wandeling in een van de mooiste dorpjes van
het zuiden van West-Vlaanderen,
met zijn heuvelend parcours die ook door
het Bouvelobos trek.
Uitwisseling en afstempeling spaarkaarten
van de textieltrekkers en Leie Scheldevriendentrofee
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houden. Je hoeft zelfs geen lid te worden als
je slechts sporadisch kan afkomen. Je betaalt
enkel € 2,5 op de avond dat je speelt. De eerste maal is zelfs gratis indien je gewoon even
wil kennismaken met de sport of de spelers.
Er liggen rackets en shuttles klaar als je er bij
de start of kennismaking zelf geen hebt. Zij
die daarna toch lid willen worden, betalen
€ 25. voor de rest van het jaar. In het lidgeld
is een sportverzekering inbegrepen en een
doos Yonex 300 shuttles (6 stuks) ter waarde
van 12 euro. Bovendien betalen leden dan
slecht € 1,5 per avond i.p.v. € 2,5.
Heb je interesse, laat dan niet na even binnen
te wippen voor een gratis kennismaking
op een donderdagavond of contact op te
nemen met Dominique Demurie (0496 231
453)
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• 09u45 Ofﬁciële opening Bibliotheek Vichte met natje en droogje
woordje van burgemeester Claude Van Marcke en schepen van Cultuur en Bibliotheek Jeremie Vaneeckhout
• 11u00 tot 18u00 de Oude Kerk Doorlopend tentoonstelling van schilderijen, keramiek,...
Verkoop van de kunstwerken - Organisatie: Werkgroep ILO-ILO
• vanaf 14u00 Eetcafé Molenhuis Springkasteel
• vanaf 15u00 in de kerkdreef “12de Veldcross”
Om 15u00: jongerencross leeftijdsreeksen 6-12jaar alle jongeren (meisjes en jongens) van groot Anzegem
Om 17u00: “12de Veldcross der Vichtenaren – 8 rondes (ong. 50’) - minimum 15 jaar oud ,
en ingeschreven in Vichtse vereniging. Drank en eettent aanwezig.
Na de koers volgt een schlager-feestje met DJ in de tent tot 22u00. Organisatie: Wiel in Wiel
• 18u00: Café Den Hert een blueske en een rockske met accordeonist Stefaan Delaere

Zaterdag 17 september 201

• 20u00 de Oude Kerk Vichte – Optreden van IL SOGNO, het muziekensemble van de Lovie
Een muzikale droom van hitgevoelige nummers, folksongs en eigen composities
Toegangsprijs vvk €15 – add €18
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ganse weekend ten voordele van het Filipijns melaatsendorp
en project Acopamec Sementes Brazilië

Vrijdag 16 september 2016

VICHTE
KERMISWEEKEND
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Organisatie: Werkgroep ILO-ILO - Fam.Patriek Vaneeckhout-Vantomme: 056/775022 en alle leden Davidsfonds Vichte
Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 -8570 VICHTE en bestuursleden, Wiel in Wiel -Philippe Degroote: 056/772571,

Vlaggen verkrijgbaar bij het bestuur van de Dorsraad Vichte en Café den Hert (€ 15) .

•Vanaf 12u00 Café Molenhuis, BBQ met braadworst en springkasteel
•Vanaf 12u30 Inschrijving en voorstelling renners op podium Oudenaardestraat aan firma “Steeno”
•14u00 Wielerwedstrijd 84ste Textielprijs voor elite met en zonder contract en beloften
Start: Vichteplaats - Aankomst: Oudenaardestraat (±17u45) 14 ronden -175 km
Met pop-up café, live beelden aan de aankomstlijn (±16u00) aan firma Steeno
•14u tot 19u Opendeur in het “Huiscafeetje” (café de Gilde) Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
Koffie en taart en een lekker biertje worden geserveerd, en koekjes verkocht
Aarzel niet om eens binnen te springen. Voor leden en niet-leden.

Dinsdag 20 september 2016

•10u00 Jaargetijde voor overledenen
in het bijzonder voor de overledenen sinds kermis 2015 met medewerking van het 6de leerjaar.

Maandag 19 september 2016

•10u30 feestelijke eucharistieviering in de kerk voor de leden en overleden leden van Wiel in Wiel
n.a.v. de kermis met de fanfare St.-Cecilia Vichte Iedereen is van harte welkom.
• 11u00 tot 18u00 de Oude Kerk Doorlopend tentoonstelling van schilderijen, keramiek, ….
Verkoop van de kunstwerken. Organisatie: Werkgroep ILO-ILO
• 12u00: Oude kerk Vichte - Braziliaans visgerecht voor €18 pp (onder 12 jaar € 12 pp)
Vóór 13/09 inschrijven bij de leden vd werkgroep
• 14u00 tot 18u 00: Oude Kerk
- Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige prijzen. (Trekking zondagavond 18u)
- boekenbeurs “Vers geperst” voorstelling boekenpakket, ledeninschrijving en jaarprogramma Davidsfonds
Organisatie: werkgroep ILO-ILO, t.v.v. het Filipijns melaatsendorp en project Acopamec Sementes Brazilië
Organisatie boekenbeurs: Davidsfonds Vichte
•vanaf 14u00 Eetcafé Molenhuis Springkasteel
•vanaf 19u00 tot 21u30 Eetcafé Molenhuis: GRATIS optreden Vlaamse zanger Kris Wills + BBQ braadworsten

Zondag 18 september 2016

vrijdag 4 november - ‘t Spey - 19u00
voordracht Donald Buyze:
‘Zivilarbeiter’ de slaven van de Groote Oorlog’
Inkom: €5 (gratis consumptie). Na de
voordracht kunnen de abonnees hun brochure 1916 uit de reeks “Een klein dorp in de
“Groote Oorlog” meenemen. Op zaterdag
november is een tweede afhaalmoment voor
de brochure in zaal Rembrandt tussen 10 en
12u.

Uitnodiging
aan alle inwoners, en verenigingen van Vichte
Herdenking van de nationale bevrijdings- en vredesdag
Vrijdag 11 november 2016

dan 9.000 is. Hij bezocht daarvoor alle oorlogsgedenktekens in België en de graftekens
van Belgische opgeëisten in Frankrijk, Duitsland en Polen, noteerde de namen van de
omgekomenen en toetste zijn gegevens aan
alle andere mogelijke informatie .
“Het fenomeen is veel groter dan
gedacht en het zou veel meer aandacht moeten krijgen. Als we praten over de Eerste

Programma:
8u30: samenkomst aan de Vichteplaats


8u45: vredesoptocht naar de kerk


9u00 : woorddienst verzorgd door de leerlingen van het 5de leerjaar


9u45 : vredesoptocht naar het gedenkteken


10u00 : plechtigheden aan het gedenkteken
met speciale hulde aan de Vichtse overleden civielarbeider van 1916


10u20 : vervolg van de vredesoptocht naar de Britse Militaire Begraafplaats


Volgens Donald Buyze, amateurhistoricus
en expert op het gebied van de civielarbeiders, is het aantal Belgen dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd “opgeëist” om te
werken voor de Duitse bezetter zwaar onderschat, net als het aantal Belgische dwangarbeiders dat tijdens of ten gevolge van hun
deportatie overleden is.
De mortaliteit bij de opgeëiste burgers
die vlakbij de frontlijn in de ‘operatiezone’ woonden was relatief laag, omdat ze
regelmatig naar huis konden terugkeren.
Dwangarbeiders die naar Frankrijk (zoals de
Vichtenaren) of Duitsland werden gedeporteerd, verging het minder goed. Zij werden
vaak geconfronteerd met veel slechtere leefomstandigheden.
Naar schatting zijn er 160.000 tot 180.000
Belgen opgeroepen om onder dwang te
gaan werken voor de Duitsers, concludeert
Buyze op basis van zijn grootschalig onderzoek. Dat is een pak meer dan de 120.000
waarvan tot nu toe meestal sprake was. Volgens ofﬁciële cijfers van de Belgische overheid zijn daarbij uiteindelijk 2.600 Belgen
omgekomen, maar Buyze komt tot de conclusie dat het aantal slachtoffers wellicht meer

10u30 : huldebetoon aan onze bevrijders op de Britse Militaire begraafplaats

Wereldoorlog, kent iedereen het verhaal van
gesneuvelde militairen of burgers die werden geëxecuteerd. Maar veel minder mensen
weten dat er zoveel dwangarbeiders zijn
opgeroepen, en ook dat er zoveel ‘opgeëisten’ zijn omgekomen.“
Vichte lag in het etappegebied en de 55
opgeëiste burgers belandden voornamelijk
in Noord-Frankrijk. Emiel Craeye stierf in het
kamp van de weggevoerden te Pierremande
op 18 dec. 1916. Julien Windels stierf te Effry
op 25 maart 1917 en Julien (Jules) Bekaert op
28 april 1917 eveneens te Effry.
De overlevenden keerden terug als levende skeletten; Alberic Leroy bv. woog nog
36kg toen hij op 2 februari 1917 thuis kwam.
André en Godelieve Terrijn hoorden hun
vader altijd vertellen dat ze in Barisis zelfs
dode dieren opgroeven om op te eten en dat
men geregeld onder elkaar vocht voor een
stuk brood.
We hebben een groepsfoto van ZAB’s uit
1921, maar slechts 22 van de 50 personen op
de foto konden tot nu toe geïdentiﬁceerd
worden. We doen een oproep aan iedereen
om, indien mogelijk, de ontbrekende namen
aan te vullen.
Meer info:
John Demeyer, vz. NSB-11 novembercomité , Elf Novemberlaan 10, Vichte
tel.: 056 77 88 64



10u45 : einde van de plechtigheden – dankwoord aan alle aanwezigen


Vanaf 11u00 : receptie voor het N.S.B.-11-Novembercomité,
de Britse gasten en genodigden


Lunch in ‘Salons Rembrandt’ – vooraf inschrijven verplicht
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

TC vichte
Tennislessen
TC Vichte biedt i.s.m. Tennisschool
FUN!damentals tennislessen aan tijdens de
komende herfst- en winterperiode. Deze lessen zijn toegankelijk voor alle leeftijden.
Zowel kids, tieners en volwassenen kunnen
bij TC Vichte hun gading vinden:
- kids voornamelijk op woensdagnamiddag
- tieners voornamelijk op zaterdag
- volwassenen voornamelijk op maandagavond
Check de website www.tennisschoolfundamentals.be voor het volledige aanbod.
Ook inschrijven gebeurt via die weg.
Zeker een extra vermelding waard: vanaf
3 jaar reeds kunnen kleuters bij ons terecht.
Bovendien is TC Vichte sedert dit jaar een
erkende Multimove aanbieder. Daardoor is
de kwaliteit van onze kleutersportlessen
gegarandeerd. Het Multimove aanbod
bestaat uit balgewenning, bewegingsvaardigheden, lichaamsperceptie, algemene
motorische vaardigheden, af en toe een
muzikaal tussendoortje,... Al deze items worden telkens op een leuke en speelse manier
geïntegreerd in de lessenreeks. Volledig op
maat van de allerkleinsten dus!
De eerste les kan vrijblijvend worden
gevolgd als proeﬂes, inschrijven via de site
blijft weliswaar verplicht!

Verdere info en/of inschrijvingen
voor Multimove:
via www.tennisschoolfundamentals.be.
1. René-Remi Vaneeckhout, 3. Charles Delabie, 10 (of 37). René Michels, 11. Cyriel Libert,
16. Maurice (Camiel) Delbeke, 17. Aimé Byttebier, 19. Alberic Leroy, 20. Valère Lasuy,
22. Jozef Adyns, 23. Georges Deslee, 25. Aloïs Vandevelde, 26. Joseph Seynhaeve,
28. Remi Vanhaute, 36. Adolf Manderick, 39. Cyriel Demurie, 40. Joseph Beirlaen,
41. Hector Terrijn, 42. Kamiel Demeester, 43. Caliixte Naessens , 46. Aimé Bruneel,
47. Alphonse Vercaemst, 48. Cyriel Christaens
Ontbrekende namen : Karel (Emiel) Archie, Alois Bruneel, Theophile Bruneel,
Gentiel Christiaens, Remi-Maurice Decnudt, Julien Demeyer, Octave Demurie,
Maurice Devos, Cyriel Gabriels, Gentiel Gabriels, Achiel Huysentruyt, Odiel Huysentruyt,
Paul Loosvelt, Felix-René Naessens, Daniel Struyve, Alfons-Theophile Vanbrabandt,
Honoré Vanbrabandt, Alfred Vanbraekel, Alois Vanbraekel, Raymond Vanbraekel,
Gentil Vancraeynest, Maurice Vandecasteele, Richard Vandecasteele, Alfons Vandenbogaerde, Cyril Vandenbogaerde, Gentiel Vandenbogaerde, Achille Vandeplassche,
Jules Vercaempst, Felix Vercruysse, Florent Vermeulen, Achiel Verschuere, Jules Waelkens,
Gentil Windels, Julien-Oscar Windels; Richard Goeminne & Julien Soen (Deerlijk),
Alfred Leroy (Nieuwenhove-Waregem), Julien Bettens, Aloise Naessens, Gentiel Sagaert.

Beste toneelliefhebber,
Een regisseur die zijn eigen voorstelling
schrijft en een stevige klassieker in een
modern jasje. Dit waren vorig jaar de ingrediënten van een boeiend theaterseizoen.
Vastbesloten om u ook dit jaar een heerlijke
brok theater te serveren, kozen we voluit
voor hetzelfde basisrecept.
In november 2016 geven we Lore Waignein opnieuw carte blanche. Gewapend met
haar expertise in scenograﬁe en haar ervaring met improvisatietheater, duikt zij samen
met een leger vrouwen onder in haar toneelbunker. Ze komen er pas uit met een wervelend resultaat! Onder de werktitel “de tijd
drinkt” proberen zij het zijn van de vrouw op
een humoristische, maar pakkende wijze
voor te stellen.
In april 2017 neemt regisseur Frank Hofmans opnieuw een theaterklassieker van
Tennessee Williams onder handen. Hij kiest
hiervoor de moderne bewerking van De Spelerij. In “De Kat op een heet zinkend dak” vallen de maskers af bij een steenrijke plantagefamilie. Met een toekomstige erfenis als
inzet, haalt de waarheid menig leugens in.
Of is die waarheid ook niet te vertrouwen?
Een seizoenskaart voor beide Strevenproducties is te verkrijgen voor amper €14,00
via de vertrouwde website www.strevenvichte.be, waar u ook zelf uw zitje kan reserveren voor beide producties. Ook voor losse
kaarten kunt u op onze website terecht!
Wie wil, helpen we ook graag telefonisch
verder op het nummer 0477 05 98 39 (do-vr
19u-21u en za 10u-12u).

ZIEKENZORG VICHTE – INGOOIGEM
ZONDAG 9 oktober:

Dag van de CHRONISCH ZIEKE MENSEN.
Om 10u30 mis voor de leden en overleden leden van Ziekenzorg in
de kerk te Vichte. De families van de overleden leden worden ook
uitgenodigd. Daarna voor iedereen receptie in ons huiscafee. Voor
de leden van Ziekenzorg volgt dan een middagmaal. We sluiten af
met ontspanning.
DINSDAG 15 november: Voordracht over HULPMIDDELEN om 14u in ons huiscafee.
Maandag 26 december: KERSTFEEST in ons huiscafee te Vichte.
DINSDAG 20 SEPTEMBER:KERMIS VICHTE – OPEN DEUR IN ONS HUISCAFEE –
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM.
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OKRA

Activiteitenkalender

zaterdag 29 oktober 2016

Bietentocht!
Om 19u Verzamelen aan de
Gemeenteschool De Beukennoot.
Deelname €1 pp
(inclusief versnapering, soep en sfeer)
Inschrijven noodzakelijk!
Via de scholen of Nele Vanderheyde,
Beukenhofstraat 67, 8570 Vichte,
nele.vanderheyde@telenet.be
zaterdag 12 november 2016

Tweedehandsbeurs!
Bezoekers gratis toegang vanaf 14u in De
Stringe.
1 tafel aan € 10 (met lidkaart
gezinsbond) of aan
€15 (niet-leden)
dirkgabriel6@msn.com

Sinterklaas
komt aan huis!
Sinterklaas kan – op voorspraak van de Gezinsbond hoogst persoonlijk bij u thuis
op bezoek komen:
- op vrijdag 2 dec. tussen 18 en 21 u.
- op zaterdag 3 dec. tussen 14 en 18 u.
Kostprijs: €3 / kind
Mail een mooi briefje naar:
Sint_Vichte@telenet.be
(meer info via
nele.vanderheyde@telenet.be)

Nog nagenietend van de activiteiten van het
afgelopen Markantjaar sloten we eind juni
af tijdens een heerlijke Italiaanse avond met
een zuiderse winetasting .
We mochten ook massa’s producten in
het vrouwenopvanghuis te Kortrijk bezorgen, voldoende voor 50 welkomstpakketten
voor vrouwen in nood. De dankbaarheid van
de medewerkers daar heeft ons diep geraakt.
Dank aan al wie ons steunde!
Intussen kan je alvast de nieuwe activiteiten voor het najaar in de agenda terugvinden. Je zal merken dat er voor jou en je vriendinnen, naast het plaatselijke aanbod, ook
heel wat te beleven valt op regionaal en zelfs
op nationaal vlak.
Je bent welkom op onze startavond op
do 8 september en na het zelf plukken van
heerlijke bessen verneem je meer over het
nieuwe Markantprogramma. In de herfst
kunnen we ons grenzeloos uitleven tijdens
een minireeks lijndansen. In december kunnen we in ‘Couteaux & co’ alles over snijtechnieken leren en we genieten ongetwijfeld tijdens een stemmig Kerstcarrousel.

OKRA-TREFPUNT-VICHTE
Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit:
petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e)
uitstappen (4e).
Iedere woensdagnamiddag ﬁetsen bij droog
weer, vertrek om 13u30 en 14u30
aan de kerk.
Damesﬁetsen: elke woensdag om 19uur,
vanaf 1 mei tot eind september.
Filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk
op maandag 10/10,14/11,12/12/2016 om
14 u.30.
September
Dinsdag 20 september: kaarting in de Stringe
Vrijdag 23 september: Music for peace Heverlee
Dinsdag 27 september: daguitstap naar
Noord-Frankrijk, bedrijfsbezoek aan Cristal d’Arcques en stadsbezoek Rijsel met
gids.
Oktober
Dinsdag 18 oktober: Rembrandt: voorstelling
“Lourdes” door Jeanpetter + breughelmaal en kaarting.
November
Dinsdag 15 november: kaarting in de Stringe
Dinsdag 15 november: voorronde provinciale quiz in cc. de Vonke te Heule
Dinsdag 22 november: namiddaguitstap:
bedrijfsbezoek aan Unilin- Quickstep
December
Dinsdag 20 december: zaal Rembrandt om
14u30 kerstfeest met voordracht door
mevr.Sabine Devos over “Traliemama’s”
+ kerstmaal en kaarting

Beste Vichtenaren,
Bij het schrijven van deze rubriek is het zoals bij de boter”bakken en braden”,niet te verwonderen we naderen”Waregem Koerse”.
Voor de activeiten zoals kaarten wandelen ﬁetsen en petanque blijven we bij hetzelfde stramien en hopen op veel deelnemers.
Dinsdag 11 oktober 2016 gaat de jaarllijkse”Palingreis”door,mosselen en paling bereidt op
verschillende wijze”à volonté”,in de namiddag bezoek aan de camelea kwekerij, belegde
boterhammen + groenten als afsluiter.
Maandag 17 oktober 2016 ”Herfstfeest”,”Crème au Beurre, Peter en Pierre” zorgen voor de
animatie,zoals de naam doet vermoeden wordt het vingers aﬂikken.
Donderdag 27 oktober 2016 is er de voorstelling van”Melodiëen de Lage Landen” met tal van
Vlaamse zangers,in het casino van Oostende.
Maandag 12 december 2016 verzorgt Jan Vanneste(CM.) de voordracht over het geheugen,
locatie wordt nog meegedeeld.
Vrijdag 16 december 2016 biedt OKRA aan de vrijwilligers een aangename namiddag met kofﬁe en gebak en tevens koud buffet aan.
Maandag 19 december 2016 wordt tussen de kerstversiering feest gevierd Carmen Deslee zal
de mensen entertainen, bij een tas dampende kofﬁe met gebak.Na het optreden volgen de
gekende koekeboterhammen.
Ondertussen staan we op de drempel van 2017 aan iedereen het allerbeste,vanwege
Het OKRA-Trefpunt-Vichte,
Het Bestuur.

donderdagnamiddag 22 september, 6 en 20 oktober - het haken van een Mochila-tas
Cursus van 3x3uur
Deze lessen gaan door om 14u in de bar van De Stringe.
Een bijzondere haaktechniek waarbij het eindresultaat vrij stevig is door het meevoeren van
alle draden, en de binnenkant even mooi is als de buitenkant. Een oude techniek die overal
ter wereld gebruikt werd en nu herontdekt wordt. Een effen mochila-tas met een draaband
in motief of een mochila-tas met typische motieven of dierenprints en een effen schouderband… Het is een kwestie van smaak, het kan allemaal, in je eigen lievelingskleuren.
Maandagavond 19 en 26 september, 3, 10 en 17 oktober 2016 - Zumba
Zumba is een Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansﬁtness die Latijnse en internationale
muziek met swingende dansbewegingen combineert. Hierdoor ontstaat een dynamisch, leuk
en effectief ﬁtness systeem. Zumba werd bij toeval uitgevonden door Beto Perez.
Mandagavond 24 oktober – stress de baas
Stress wordt al te vaak genegeerd, weggerelativeerd of doodgezwegen. Een korte periode
van acute stress is op zich geen probleem en geeft je zelfs dat extra duwtje in de rug dat je
soms nodig hebt om je doel te bereiken. Chronische stress daarentegen vormt een gezondheidsrisico en leidt tot hardnekkige, lichamelijke, mentale en emotionele klachten.
Het sleutelwoord is breinhygiëne! We leren stress-signalen herkennen en aanpakken.
Aan de hand van aangepaste ontspannings- en ademhalingsoefeningen werken we aan een
gezonde geest die stress de baas blijft.
Doe je ook mee kom dan naar het Clubhuis, Molendreef, Vichte
Donderdag 17 november – créa café
Ben je bezig met borduren, breien, een juweel maken, … en wil je verder werken onder vriendinnen … heb je een vraag of probleempje … misschien kan ons créa café de oplossing zijn.
Ons femma-team zorgt voor kofﬁe/thee en versnapering.
Om 14u in de bar van De Stringe.
Inschrijven is niet nodig.
Donderdagavond 24 november – juweel maken
Bij Veerle Taelman – Olive – in Otegem.
Donderdagavond 8 december – kerststuk maken
In het Clubhuis, Molendreef, Vichte
Iedere donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u. op de hoek van de Lieven Bauwensstraat met de Cottereelstraat.

Vrijdag 7 oktober… Save the date!
We vieren in stijl 60 jaar Markant Vichte.
Na de dankviering in de kerk verwelkomen
we onze leden en genodigden in het unieke
kader van kasteel Verhaeghe voor receptie
en walking diner.
Met onze nieuwe ‘graag gedaan-actie’
gooien we het op de doe-toer… we zullen
gedurende 10 maanden op 1 vaste nacht per
maand telkens met 2 vrijwilligers (leden of
teamleden, ev. partner) tussen 19u00 en 7u00
de begeleiding van de nachtopvang voor
daklozen in Kortrijk helpen organiseren. We
slapen daar uiteraard ook in. Vrijwilliger?...
dan graag een seintje.
Met ‘Terug naar Morgen’ als leidraad
wachten er je verder heerlijke verwennerijen
voor geest en lichaam… be there!
Wens je meer info en heb je zin om aan te
sluiten bij onze leuke damesgroep, stuur dan
gerust een mailtje naar doortjedv@telenet.be
of bel naar 0499 80 08 73. We bezorgen je
een kennismakingspakket.
Wil je zelf ons Markantteam te Vichte vervoegen, aarzel dan niet om ons te contacteren: op onze website
www.markantvzw.be/vichte vind je alle
geplande activiteiten tot eind juni en in het
fotoboek zal je alvast de sfeer ontdekken.
Je kan ’markant Vichte’ ook volgen op .

www.femmavichte.tk

Like us on

Algemene inlichtingen: Christine Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel. 056/775466,
debel.cosaert@telenet.be
Bestuursleden: Christine Cosaert, Cindy D’Hoop, Mady D’Hoop, Marie-Roos D’Huyvetter,
Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte en Anne Waelkens

zaterdag
8 oktober 2016 - 19u30
zondag
9 oktober 2016 - 18u30
CC De Stringe - Vichte
inkom: € 8

Het bestuur en de leden van Sint-Cecilia Vichte nodigen U graag uit op hun jaarlijks
Herfstconcert. Naar goede gewoonte brengen we een gevarieerd programma met
werken van o.a. Kevin Houben, Peter Graham, Bart Picqueur, Peter Kleine Schaars e.a.,
u gebracht door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia o.l.v. Thijs Vanmarcke en i.s.m. Drumband Vichte o.l.v. Dominique Bostoen.
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Oktober
Woe 5: Regio: Daguitstap Luik, vernieuwde
charme aan de Maas
Vr 7: Feest! 60 jaar Markant in kasteel
Verhaeghe
Ma 10: Regio: Bloemschikken met Bea Byttebier
Di 11: Regio: Bloemschikken ten huize van
bloembinder Lut Verkinderen
Do 13: Nationale cultuurdag: ‘Buitengewoon
Bruisende Belevenissen met Markant’ te
Gent
Di 18: Regio: ‘Ondeugend ouder worden’
door Zaki

Woe 19: Minireeks Lijndansen 1
Woe 26: Minireeks Lijndansen 2
November
Woe 9: Minireeks Lijndansen 3
Ma 14: Regio: Bloemschikken met Bea Byttebier
Di 15: Regio: Bloemschikken ten huize van
bloembinder Pioen
Di 15: Regio: ‘Het is altijd NU, leven na een
coma’ met Jeroen Walraevens
Do 17: Wandeling 19:00 aan de kerk
December
Ma 5: Snijtechnieken in kookboetiek ‘Couteaux & co’ te Kortrijk
Vr 9: Regio: Dansvoorstelling ‘Rain’ van
ROSAS te Gent
Woe 14: Regio: Kerstworkshop met Bea Byttebier
Di 20: Kerstcarrousel

Ma 10 oktober: Kookles 3 thema nog te
bepalen19u00 refter Beukennoot Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
Ma 10 oktober: Gewestelijke activiteit :Moed
van imperfectie (Locatie nog te bepalen)
Ma 14 november: Creatieve les het maken
van een moderne adventskrans 19u30
bar De Stringe Lesgever Joris Naessens
Zo 11 december: Adventsbezinning ”Stop
met piekeren.”14u bar De StringeLesgeefster Mevr. Leen Cool
Do 15 december: Kookles 4 “Feestmenu”
19u00
refter Beukennoot Lesgeefster
Nicolas
Duquesnoy
Vichteplaats 27 - 8570 Vichte
Mevr. Karine Tanghe
nicolas@deltalex.be
쏽056 77 74 84

KVLV-Vichte Werkjaar 2016
Voorzitster Greet De Kese
056/32 56 89 - greetdekesel@telenet.be
Secretaresse Dorine Vandendriessche
056/77 31 37 - dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken:
Geertrui Dewaele
056/32 93 55 - geertrui.dewaele@telenet.be
Chantal D’Huyvetter
056/77 97 33 - gerysteyaert@skynet.be
Claudine Meesseman
056/77 63 10 - Claudine.meesseman@telenet.be
Martine Ostyn
056/77 97 40 - ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve
056/77 80 88 - Carine@optieksynhaeve.be

www.deltalex.be

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór 1 december 2016 bij de redactie op het email adres: redactie@vichte.be

DSC WINDOWTINTING
Wij zijn een bedrijf uit VICHTE en onze specialiteiten zijn het tinten van
ramen, zowel van je lichtevracht, personenauto of monovolume...
Ook het tinten van woning ramen is bij ons mogelijk.

0476 49 24 45 • info@dscwindowtinting.be
Nicolas Duquesnoy
nicolas@deltalex.be

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u / di tot za: 9-12 en 14-18u

Vichteplaats 27 - 8570 Vichte
쏽056 77 74 84
www.deltalex.be

NATUURVOEDING

lifestyle voor hem, haar & de kids

www.close2u.be - Vichteplaats

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30
Wenst u op een eenvoudige manier
alle inwoners van groot-Anzegem te bereiken ?
Adverteer in

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte
•• info@dscwindowtinting.be
info@dscwindowtinting.be

contacteer ons vrijblijvend voor meer info op:
056 77 76 52 of info@drukkerij-vanoverbeke.be

definitieve

Modern hair Heikki

SANDY DE FRENE

ontharingen

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00

0495 89 02 55 • 056 68 14 97

Wenst u op een eenvoudige manier
alle inwoners van groot-Anzegem te bereiken ?
Adverteer in

WILLY VAN DEN BERGHE

contacteer ons vrijblijvend voor meer info op:
056 77 76 52 of info@drukkerij-vanoverbeke.be

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

en

Trui Parmentier

alle
schoonheidszorgen

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353

cv Zakenkantoor
BANK - SECUREX
SECUREX
SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
VV
Immobiliën - Beleggingen

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja
Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm

Modern hair Heikki
dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49

OOGMETING • CONTACTLENZEN

info@drukkerij-vanoverbeke.be - www.drukkerij-vanoverbeke.be

www.optieksynhaeve.be

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

C&V CONSTRUCT
Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
www.cenv-construct.be

dbouwteam.be
Vichteplaats
7 • 8570 Vichte
info@3dbouwteam.be
056/78 25 40

VICHTEPLAATS 3 • 8570 VICHTE • GSM 0479 61 18 62

Bouwcoördinatie - Realisatie

Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?

V.u. : Dorpsraad, Ellendedreef 7, 8570 Ingooigem

Holstraat 61/405 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie

HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of H. Demeyer 056 77 27 72

heren- en dameskapper
Hooiestraat 37 • 8570 Vichte
tel. 056 77 55 00

O

