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Editoriaal
Beste dorpsgenoten,
De komkommertijd is weer aangebroken. Een periode waar de activiteiten van de meeste verenigingen van
Vichte op een laag pitje staan. Maar
laat je niet misleiden. Achter de schermen wordt er al druk gewerkt om ons
Vichtenaren na de vakantie met een
kleurrijk palet van nieuwe activiteiten
te verwennen.
Ondertussen hebben de jeugdbewegingen hun hoogdagen want de
kampen staan op stapel. En hier en
daar is er toch nog een sportvereniging die de mens tot gezonde lichamelijke activiteiten wil aanzetten. Enfin, je leest er weer alles over in deze
Verteller.
Dit jaar viert ons dorp ook haar 30
jaar officiële verbroedering met onze
Duitse vrienden uit Ommersheim.
Meer dan 150 Vichtenaren uit verschillende verenigingen (o.a. St. Cecilia, de brandweer, KWB,….) en gemeentemandatarissen zullen er verwelkomd worden in het weekend van
12 tot 14 september. Er is o.a. een officiële plechtigheid voorzien op het Gemeentehuis met tal van politieke genodigden. In onze volgende Verteller
krijg je alvast een verslag van deze
gebeurtenissen.
Met hopelijk een zonnige zomer in
het verschiet wil ik jullie allen een welverdiende en prettige vakantie toewensen. Tot in september. Maar laten
we eerst afspreken op de ommegang
van dit weekend. Wellicht tot op Pelouzerock of zo.
Dominique Demurie

GEMEENTE VICHTE

Grote
wielerwedstr ijd

53e
Ommegangsprijs
voor elite
zonder contract
Zondag 6 juli
Start 15.00 uur
Organisatie Wiel in wiel

Jeugdwerking
Tennisclub Vichte
Tennisstages zomervakantie 2003
Wanneer ?
Stage 1 : van maandag 7 juli tot en met
vrijdag 11 juli 2003
Stage 2 : van maandag 14 juli tot en
met vrijdag 18 juli 2003
Lesuren ?
Voormiddag :
van 10.00 tot 12.00 uur: maxitennis gevorderden
Namiddag:
van 13.30 tot 15.00 uur : minitennis
van 15.00 tot 16.30 uur : miditennis
van 16.30 tot 18.00 uur : maxitennis initiatie en halfgevorderden
Plaats ?
De lessen gaan door op de gravelvelden van TC Vichte, gelegen achter de
basisschool. Bij regen gaan de lessen
door in de sporthal.
Lesgevers ?
De lessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers.
Inschrijvingsgeld ?
Maxitennis in de voormiddag : 50 euro
voor één week.
Mini-, midi- en maxitennis in de namiddag : 40 euro voor één week.
Inschrijvingen ?
Gelieve vooraf in te schrijven bij de
jeugdcoördinator Alain Demurie. Delfien Vanhautestraat 62,8570 Vichte teI 056/77.66.96 - fax 056/77.19.83 e-mail : alain.demurie@skvnet.be

Wiel in wiel
Beste dorpsgenoot en sportliefhebber,
Op 5 juli a.s. organiseren wij onze
3° Veldtoertocht en Wegrally in Vichte. Tevens wordt voor de eerste maal
een ‘kidstour’ (20 km) onder begeleiding gereden.
Gezien ons dorp gelegen is aan de
voet van de Vlaamse Ardennen, kunnen wij zonder blozen stellen dat we
beschikken over een prachtig parcours, in een uniek stukje natuur, waar
iedere MTB-er of wielertoerist zich
naar hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht
twee omlopen voorzien :
35 km, kort maar zéér pittig.
60 km, eerder een uitputtingsslag,
aan te raden voor de sportievelingen
onder ons.
De beide trajecten lopen o.a. over
veldwegen, bospaden en wegeltjes…
en zijn uitstekend bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m. opgenomen
in het parcours : Anzegem, Wortegem-Petegem, Tiegem, Kwaremont,
voor– en achterkant (Wallonië) van de
Kluisberg (enkel de 60 km-uitvoering)
Voor de wegrit kunt u een keuze
maken uit de afstanden 80 of 120 km
met meerdere beklimmingen (o.a.
'Les Hauts' in St. Sauveur, Kluisberg,
Mont St.-Aubert) en een doortocht
langs enkele, voor velen toch onder

ons onbekende wegen en 'binnenbaantjes', met o.m. een stevige afstand
in Wallonië (golvend). Eveneens voldoende uitgepijld.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitgebreid assortiment aan fris/sportdranken en fruit.
Tevens zijn er na uw rit douches ter
beschikking en is er afspuitmogelijkheid voor de fietsen.
Inschrijven kan reeds vanaf 8 u tot
14 u (tocht van 120 km tot 13 u) in het
ontmoetingscentrum 'De Stringe', Ommersheimplein 4 te Vichte.
Zoals eerder vermeld is er een
avontuurlijk fietstochtje van 20 km
voorzien voor de kinderen vanaf 7
t.e.m. 14 jaar. Inschrijven kan reeds
vanaf 09.30 u. en er wordt onder begeleiding in groep gestart om 10 u. Zo
kunnen onze jongeren eens proeven
van de edele wielersport.
Gans het gebeuren wordt georganiseerd in samenwerking met de
Vlaamse Wielerbond. De deelnemers
zijn dus voldoende verzekerd.
Wij danken u nu reeds van harte
voor uw komst en begroeten u graag
op deze sportieve dag.
Nog even dit : sportievelingen die
zich geroepen voelen om lid te worden van onze wielerclub 'Wiel in Wiel'
Vichte kunnen altijd contact opnemen
met
Jean-Marie
Verhoest
(tel.
056/77.74.77 of GSM 0496/26.62.18).
Momenteel tellen wij reeds 80 leden
(wegtoeristen en mountainbikers samen) en d’er kunnen er nog zeker bij.

Wandelclub
De Textieltrekkers Vichte
organiseert op zondag 14 september e.k. de 9de PRUTSKETOCHTEN.
Na de meer dan geslaagde organisatie van de 12de Grijsloketochten in
maart jl met niet minder dan 3.227
wandelaars, gaan wij terug vanuit de
Stringe te Vichte de uitdaging aan om
er een heus wandelevenement van te
maken.
De wandelaar heeft de keus tussen
6, 10, 15, 21, 35 of 42 km en de mooiste bezienswaardigheden van Vichte
en Ingooigem worden uiteraard aangedaan.
Voor de grotere km zijn er uitlopers tot in Otegem en Anzegem.
Op iedere afstand zijn er overeenkomstig enkele rustplaatsen voorzien
waar men zich rijkelijk in drank en
voeding kan bevoorraden.
Inschrijven kan in De Stringe vanaf
7.30 u tot 15 u. tegen de prijs van €
1,25 per persoon voor niet-leden van
de VWJL organisatie – u bent hiervoor
verzekerd tegen ongevallen via Bloso.
Mogen wij ook jou begroeten ?
John Depamelaere
De Textieltrekkers vzw

Koornbloemstraat, 11, 8570 Vichte
tel. 056.777036 - fax 056.774743
e-mail : john.depamelaere@pi.net

Streven streeft al 60 jaar
naar kwaliteit
De Koninklijke Toneelvereniging
Streven Vichte bestaat volgend jaar 60
jaar. Vandaar dat we met plezier
reeds een tipje van de sluier optillen
wat betreft ons feestprogramma van
volgend jaar.
We starten ons theaterseizoen in
november van dit jaar met een komedie die zon brengt in de donkere novembermaanden. Zes vrouwen worden met elkaar geconfronteerd doordat ze door omstandigheden afgesloten zijn van de buitenwereld. Een toneelwerk met een lach en een traan.
Social climbers (Musketon) van
Roger Hall wordt onze eerste felle aanrader.
In januari zal onze jeugd de
theaterliefhebber verrassen met een
prachtige bewerking van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Een toneelstuk voor jong en oud, voor de echte
fijnproevers.
In april van 2004 voeren we in de
oude kerk en omgeving het stuk : 'De
muur van Geraardsbergen' op. In
de drukke periode van de voorjaarsklassiekers brengt Streven het verhaal
van een jonge wielrenner en zijn omgeving. Zijn vader die persé van zijn
zoon een nieuwe Museeuw wil maken,
zijn overbezorgde moeder, zijn lief,
zijn soigneur, allemaal mensen van
vlees en bloed die voor een wervelend stuk theater zullen zorgen.
Op 8 mei 2003 fungeert de Streven-groep als gastheer in Vichte voor
de gouwdag van Vlaanderen. Alle toneelverenigingen van West-Vlaanderen zijn bij ons te gast voor een complete theaterdag.
U ziet, lieve mensen, we bestaan 60
jaar, en dat zullen jullie geweten hebben, we hopen jullie allen zeker te mogen ontmoeten op één van onze initiatieven. We houden jullie zeker op de
hoogte.
Een vriendelijke theatergroet namens de volledige Strevengroep.
Peter Deslee
Voorzitter Kon. toneelvereniging
Streven Vichte

Brandweer Anzegem
op het net
Wist u dat de vrijwillige brandweerdienst van uw gemeente sinds
enkele maanden terug te vinden is op
het internet ? U kunt er allerhande interessante wetenswaardigheden terugvinden over de brandweer. Het ontstaan van het korps, foto’s uit de oude
doos en foto’s van het huidige materieel, informatie over de samenstelling
van de brandweer, nuttige adressen,
enz.
U vindt ons terug op : www.anzegem.be/brandweer
opent zijn deuren
op 20 en 21 september
Naar tweejaarlijkse traditie zet de
brandweer in 2003 opnieuw zijn deuren wagenwijd open voor het publiek.
Zoals steeds valt dit samen met Vichtekermis. U bent er welkom op zaterdag
20 september vanaf 14 uur en op zondag 21 september vanaf 10 uur.
Het materieel wordt er tentoongesteld, er zijn allerlei interessante
stands en op zondagnamiddag worden verschillende spectaculaire demonstraties gehouden. Ook dit jaar
vergeten we de kinderen niet. Als
echte brandweerlieden mogen ze een
rondje meerijden in een blitse brandweerwagen.
Met een drankje en een hapje erbij, is de namiddag zo voorbij. Komen
dus !
oproep om vrijwilligers
JE HELPT GRAAG MENSEN ?
JE HOUDT VAN AKTIE ?
JE ZOEKT TOFFE MAKKERS ?
AARZEL DAN NIET
EN WORD BRANDBESTRIJDER !
OOK JIJ KAN
IEMANDS LEVEN REDDEN !
Voor alle inlichtingen kan u terecht
op de web-site :
www.anzegem.be/brandweer
Of bij de wnd. dienstchef Lt. Piet
Beirlaen op het nummer 0478/77.71.79

Uitzicht
Heraldisch wordt het als volgt omschreven : in goud zwart getralied.

Agenda
Voetbaltornooi Lendedreef Vichte
op zaterdag 23 en zondag 24 aug.
2003 / Verbond VLVB - Inrichters VK
Investico Vichte. Info Luc Adins 056 /
77 95 62
Karakterbierweekend hop 200306-29 / 1 en 2 november 2003 CC De
stringe
meer info :
http://users.pandora.be/hopsite

Uitleg
Goud (geel) verwijst naar het metaal waarvan oorspronkelijk het wapenschild gemaakt of waarmee het
bedekt was.
Men zegt dat een schild getralied is
wanneer zijn veld beladen is met ten
minste 4 tralies. Tralies zijn stukken samengesteld
uit
ineengevlochten
schuinstaken, die voor de helft in rechterschuinbalk en voor de helft in linkerschuinbalk zijn geplaatst.

KSA Ter Vichten
Hoi allemaal,
Hier nog vlug enkele herinneringen, verbeteringen etc.

Op zaterdag en zondag 6 en 7 september is er opnieuw ons schitterend
oudersfeest. We kunnen jullie nu al
verklappen dat het thema van dit jaar
'Voor de buis' is. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding.
Op kermiszondag (21 september)
kunnen jullie voor of na een bezoek
aan de Vichteplaats nog eens afdraaien aan de Stringe want daar gaan onze befaamde 'Best of the best games'
door.
En om het werkjaar te beginnen
met een knal is er een grote bondsactiviteit op zaterdag 27 september.
Meer details zijn later beschikbaar.
Dus streep maar alle weekends van
september aan, want KSA laat je niet
meer los.
Om alle datums, veranderingen en
zo verder nog eens rustig te checken.
surf naar onze nieuwe site: www.ksatervichten.be.tf.
Daar vind je ook dit jaar een primeur ! Iedere dag worden er verse foto’s van uw zoon op kamp op het net
gezet bij de rubriek foto’s. Misschien
tot mails !
Tot de volgende
Wildre

Het wapenschild van Vichte
(vervolg van vorige Verteller)
De elementen van het wapen
Gebruikelijk was dat een wapen uit
5 elementen bestond : wapenschild,
wapenfiguur, helm, helmdoek en
helmversiering. De verhoudingen tussen deze elementen waren onderhevig aan de op dat ogenblik geldende
mode, zodat is te bepalen uit welke
tijd een wapenschild en/of familiewapen stamt. Iedere afbeelding heeft
een eigen betekenis. Zo valt uit de wapenelementen af te leiden wat voor
beroep uw voorvaderen hadden.

Van zeer groot belang in de heraldiek was de zegelkunst. In de 12e
eeuw was het gebruik ontstaan om
wapens af te drukken op zegels, om
zodoende een persoonlijk tintje aan
bepaalde documenten te kunnen geven. Op deze zegels werden in deze
tijd figuren afgebeeld zoals adelaar,
leeuw, draken en andere afbeeldingen
van levende dieren. Pas later werden
de wapens ook opgenomen in het wapenschild, de helm en de helmversieringen.
Het belangrijkste van het wapen is
het schild, hetwelk in diverse soorten
en uitvoeringen bestond o.a. driehoekig, halfrond, met en zonder vlakverdeling. Met inkepingen (rondaschild)
en zonder inkepingen. Deze inkepingen werden toegepast om de ridder
wat meer vrijheid te geven bij het hanteren van zijn lans.
Een ander belangrijk kenmerk was
de helm, waarvan er eveneens diverse soorten bestonden : o.a. potvormige, steek-, beugel- en vizierhelm. De
helmen werden allen dan weer voorzien van figuren (helmfiguren of helmversieringen), de wapensjablonen.
Naast de wapensjablonen waren er
zeer vele wapenelementen, welke bestonden uit dieren, fabelwezens, voorwerpen, werktuigen, voorstelling van
planten, geometrische figuren, kruisen, krijgswapens, etc. Al deze afbeeldingen kunnen meehelpen te bepalen
wat voor beroep uw voorvaderen
hebben gehad indien zij een familiewapen voerden.
Tot slot speelt ook het kleurgebruik
een belangrijke rol. Iedere kleur in het
wapen heeft zijn eigen betekenis.
Goud staat voor de zon, verstand en
deugd, zilver voor wijsheid en onschuld, rood voor vaderlandslievend
en oorlogszuchtig, blauw voor trouw
en bestendig, zwart voor pijn en
smart, groen voor vreugde en hoop en
purper voor heerschappij.
De heraldiek heeft ook nu nog betekenis. Zo zijn er landwapens, provinciewapens, stadswapens, enz. Ze zijn
te vinden op gebouwen, in logo’s, op
postzegels, in frankeermachinestempels, lakstempels en zegelringen.

Hoe kwam Vichte aan zijn wapen ?
De naam van dit dorp (Fifta in 966
en Vifte in 1185) komt van de rivier
waarop het is gelegen : de 'Vive', een
benaming die in verband staat met 'vivarius' (vijver).
De heerlijkheid Vichte was de bakermat van een zeer edel geslacht dat
er de naam van aannam en waaruit talrijke baljuws gesproten zijn o.a. van
Kortrijk, Ieper en het Brugse Vrije. De
baanderheren van Vichte waren eertijds erfelijk maarschalk van Vlaanderen. Jan van Vichte, maarschalk van
Vlaanderen, streed in 1479 bij Guinegate.
Tijdens de XIVe eeuw trouwde
Adela, dame van Vichte, in haar eerste
huwelijk, met Gerard van Spelt. Zij had
een zoon, Willem van Spelt, die aan
zijn afstammelingen de titel van heer
van Vichte en van maarschalk van
Vlaanderen naliet.
Jan van Spelt nam de naam en het
wapen van Vichte aan. Hij stierf in
1404 en had uit zijn huwelijk met Isabella van Stavele, een zoon : Olivier
van der Vichten, die met Isabella van
Gavere trouwde.
Volgens Sanderus, trouwde de
dochter van Filip van der Vichten met
Raphaël van den Bosch, die de heerlijkheid naliet aan Martin della Faille,
baanderheer van Nevele.
Tijdens de XVIIIe eeuw was de
heerlijkheid Vichte het bezit der Fourneau’s, graven van Kruikenburg. De
heerlijkheid Vichte droeg een banier
van goud, getralied van sabel (zwart).
Jan van Vichte, burggraaf van Erembodegem, heer van Beveren en Nieuwenhove, voerde in 1619 van goud
getralied van sabel uit zes stukken.
Dit schild blazoeneerde tijdens de
XVIe eeuw het schepenzegel van
Vichte evenals dit van de vierschare
Vichte van 1694.
Het Koninklijk Besluit van 22 maart
1922 heeft aan de gemeente Vichte
het schild van goud, getralied van sabel, van zijn eerste geslacht teruggegeven.
(met dank aan Gunther van de
dienst toerisme)

VANDENBOGAERDE H.
Elektriciteitswerken
Vichte ✆056/77.70.39
Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare

Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

Mario
CALLENS
Beukenhofstr. 22, 8570 Vichte

Bierhalle DECONINCK
bvba

Brouwerij

Verhaeghe
Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75

drukkerij

uit sympathie !

uitgeverij

vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
isdn 056/77 56 29
e-mail : druk.vanoverbeke@pandora.be

wij maken er "druk"-werk van !
PC SALES & REPAIR
for YOUR quality computer

Balder
VAN EECKHOUTTE
verkoop en techniek

Lieven Bauwensstraat 21
8570 Vichte
0496/10 91 49
balder@pandora.be
balder.vaneeckhoutte@micrelec.be

Vichteplaats 27
8570 Vichte

Algemene bouwonderneming
Algemene bouwstoffenhandel
Alle plakwerken
Stortklare beton

nv D'HUYVETTER A. & Co.
Molendreef 4, 8570 Vichte
Tel. (056) 77 71 64 - 77 82 05
FAX (056) 77 59 74

B-8570 Vichte Belgium
Tel. (056) 77 77 51 - Fax (056) 77 77 59

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte
Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Sleutels - hobbyvoeders
Sporttrofeeën - zijdebloemen

OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

Elstweg 24 - 8570 Ingooigem
Tel. (056) 77 67 88

Mevr. Vandebuerie-Vindevogel

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12
cv Zakenkantoor

(056) 77 45 44

STEVERLYNCK
Garen-, Weefsel- en Breiselveredeling

Optiek
SYNHAEVE

WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

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

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames, heren en kinderen

vanoverbeke

@

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44

BANK

- SCHOENEN -

VERZEKERINGEN

Olekenbosstr. 29 - 8570 Vichte
tel. 056 77 41 77
Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - ✆ 0496 23 14 53 of K. Mahieu - ✆ 0486 86 70 95

