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DE VERTELLER

Editoriaal
Editoriaal
Hendrik Geeraert en Karel Cogge hebben ons deze winter goed liggen
gehad. Ze speelden duidelijk onder één hoedje. De onverlaten hebben na
een dikke eeuw hun stunt nog eens herhaald, kwestie dat we hun heldendaad niet zouden vergeten. Maar in plaats van de sluizen en verlaten te
Nieuwpoort en omstreken te saboteren, hebben ze de hemelsluizen opengezet tijdens deze winter. Zelfs op de ploeze stond een laagje water, nog nooit
meemaakte. De vislijn stond al klaar; maar toen bleek ik dat de wemeling in
het water veroorzaakt werd door fuivende regenwormen.
De Midden-Oosten-vluchtelingen in de “Jungle” van Calais konden er
ook niet mee lachen. Ze verzopen bijna. ‘t Is schrijnend dat zo’n taferelen
zich afspelen op slechts 100 km van hier. “Het is hun eigen schuld, ze moeten
maar thuisblijven” is een veel gehoorde reactie. De zoektocht naar een beter
leven, zeker als je uit een oorlogsgebied komt waar de basisvoorzieningen
gewoonweg aan stukken zijn gereten, is universeel. Vele Vlaamse boeren en
arbeiders zijn vroeger naar Wallonië en verder vertrokken om er een beter
leven te leiden. Is het niet om een stuk grond te bebouwen dan wel om er
in de industrie te werken. Je moet maar eens een telefoonboek over de taalgrens openen. Het staat vol met heel herkenbare namen. Maar de “Van’s”
en andere oer-Vlaamse prefixen zijn ook in andere “betere oorden” als
Canada of Amerika terug te vinden. En wie leerde niet dat miljoenen Ieren
uit hun vaderland vertrokken om te overleven na jaren van ontbering. Het is
van alle tijden en heel menselijk. Europa slaat in heel dit drama slechts een
belabberd figuur.
Het gemeentebestuur van Anzegem wil duidelijk beter presteren met
grootse plannen voor de gemeentelijke infrastructuur rond het Ommersheimplein. Hierbij hebben ze een “partner in crime” gevonden: Deerlijk.
Kwatongen beweren dat onze bestuurslieden zowaar al aan het prefusioneren zijn met Deerlijk. De huidige Vlaamse minister-president zal het met
dank aanvaarden: weg met de provincies, hier komen de arrondissementgemeentes! Alle gekheid op een stokje, daar gaat het natuurlijk niet over.

We vieren Pasen
in de kerk!
Op zaterdag 26 maart om 20 uur: feestelijke
paaswake in de St.-Stefanuskerk.
Deze indrukwekkende viering wordt opgeluisterd door het jongerenkoor ‘La Gioia’.
Na de paasviering heffen we het glas op de
liefde sterker dan de dood.
Je bent van harte welkom! Zalig Pasen!
Enkele weetjes…
Heel wat mensen wensen een jaarmis of herinneringsviering te plannen.
Dit kan steeds bij zuster Jeannine Klooster
Kerkdreef 4 Vichte 056 77 75 35
Wie graag een bezoekje krijgt van de
parochie of de communie wenst te ontvangen thuis:
Graag een seintje via 0474 588 634
Voor een doopviering of een uitvaartdienst
kan je terecht bij diaken Jean-Yves 056/42 37
10.
Een uitvaart in beperkte kring kan ook in de
kerk (St.-Stefanuskerk) of in de kapel
(Emmaüskapel).
Elke vrijdagavond is er een viering om 18 uur
in de Emmaüskapel. (kapel van de kerk van
Vichte)
Op zondag is de viering telkens om 10u30 in
de St.-Stefanuskerk. Welkom!
Jean-Yves Verhaeghe, Diaken
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte - 056 42 37 10

SLOTFEEST
Zondag 24 april 2016
Dit jaar nodigen we jullie, lezers van KJV en
al wie van boeken houdt (ook mama, papa,
broers en zussen), uit in en rond de bib van
Zwevegem.
Vanaf 11u zijn jullie welkom op de picknickweide.
Om 13u starten alle activiteiten en auteursontmoetingen.
De bekendmaking van de winnaars is voorzien om 16u.
Deelname: € 5
Vergeet je UiTpas niet!
Inschrijvingen en meer info: bibinfo@anzegem.be of kom langs in de bib!

Het gaat hier wel over de infrastructuur. Er komt een gezamenlijk zwembad
aan het plein en de brandweer verhuist naar “Den Belgiek” recht tegenover
het Shell benzinestation. Waar het 25-meter bad precies zal komen, lijkt niet
helemaal duidelijk. Op de foto bij de aankondiging in de krant poseerden
beide burgervaders vol trots voor de ploeterput op het uiteinde van de tennisvelden. Moeten we daaruit concluderen dat deze zal moeten plaats ruimen? Vanuit de Dorpsraad is er wel altijd geijverd om het sportpleintje voor
de Stringe te behouden. Dit pleintje wordt naast speel-/voetbalplein voor de
buurt ook meermaals gebruikt door verenigingen. Voor minivoetbalploegen,
jeugdverenigingen maar ook voor de school is dit grasveld van goudwaarde.
Zelfs de gemeente slaat er haar tent op tijdens de eindejaarsbraspartij en de
vakantiewerking.
De Dorpsraad ijvert er al jaren voor om het ontmoetingscentrum de
Stringe volledig ten dienste te stellen van de verenigingen, zoals dit ook oorspronkelijk voorzien was. Door omstandigheden hebben de bibliotheek en de
naschoolse kinderopvang er enkele vergaderzalen ingepalmd. Als de brandweer verhuist, pleiten we ervoor om tegelijk werk te maken van een nieuw
aangepast onderkomen voor de kinderopvang, zoals reeds door de vorige
legislatuur werd voorgesteld. Een gebouw waar er tevens stapelruimte voorzien is voor verenigingen met veel materiaal. Hou het Ommersheimplein
zoveel mogelijk voorbehouden voor het openbaar nut alvorens je het vol
plant met appartementen met overlastklachten tot gevolg!
Vanuit verschillende hoeken horen we dat de bibliotheek verhuist naar de
raadzaal op de bovenste verdieping van het oude gemeentehuis van Vichte.
Wij hopen dat de vrijgekomen plaats in de Stringe wel degelijk exclusief kan
gebruikt worden door de verenigingen, een extra (kookles-) vergaderlokaal
zou wel handig zijn. Als je een verbinding maakt met de scene van de toneelzaal verhoog je zelfs nog de functionaliteit. Enfin, genoeg voorstellen!
Nu, de Verteller stelt je ook veel activiteiten voor, onder meer de blijde
inkomst van Keizer Karel. Je leest er alles over in deze editie.
Tot op een van die activiteiten, tot Vichtens
De Dorpsraad Vichte

VICHTE – OMMERSHEIM
In memoriam Albert UTH,
Ortsvorsteher.
Op 3 februari 2016 is Albert Uth gestorven op 83-jarige leeftijd.
Albert was politiek zeer geëngageerd en
gedurende meer dan 23 jaar Ortsvorsteher van Ommersheim. Hij zetelde in de
gemeenteraad van december 1960 tot
december1973 (fusie van gemeenten).
Hierna werd hij Ortsvorsteher tot december 1994. Dank zij zijn inzet werd zeer
veel gerealiseerd o.m.de afwerking van
de Saarpfalzhalle aan de VICHTERstraße,
bij veel Vichtenaren een tweede thuis
met veel onvergetelijke herinneringen.
Ook Vichte was een tweede thuis voor
Albert. Bij iedere plechtigheid of bezoek
was hij present.
En in Ommersheim was hij een beminnelijke gastheer. Iedere vereniging ontving
hij op het RATHAUS.
Het slagen van de verbroedering is in
belangrijke mate te danken aan zijn
inzet.
Hij werd eveneens onderscheiden met de
Europa Medaille omwille van zijn inzet
voor de Europese Gedachte.
Onze oprechte deelneming en bijzondere dank aan Frau Maria en zonen Harald,
Reiner en Ludwig.
André Terrijn.

1516
Woelige tijden. Nieuwe geluiden. Roofridders
veroveren in naam van de Spaanse kroon een
onbekende Nieuwe Wereld. In Italië bloeit de
renaissance en brengt licht in de starre
duisternis van de Middeleeuwen. Nieuwlichters
met oproerige denkbeelden doen vanop de
kansel én in universiteiten de Kerk en het Rijk
op hun grondvesten daveren. Weldra raast een
niets ontziende beeldenstorm door Europa.
Ook de Nederlanden zal zij niet sparen…
Hét absolute hoofdpersonage in deze
bepalende tijd is Karel van Luxemburg. Hertog
van Bourgondië, regent over Aragon en
Castilië, toekomstig Keizer. Heerser in een rijk
waar de zon nooit ondergaat. En op 28 mei
1516 te gast op het kasteel van de Heren van
Vichte.
Was hij op oorlogspad tegen het opstandige
Doornik? Of slechts op doorreis naar zijn
bakermat Gent of het Hof te Mechelen? Wat
bespreekt de jonge vorst met zijn vertrouweling, de ervaren Jacob van der Vichte? Halve
waarheden, geruchten en verzinsels vertekenden doorheen de jaren de ware toedracht van
de geschiedenis.
Om streekgenoten die er toen niet bij waren
alsnog de kans te geven zich met eigen ogen
van deze grootse historische gebeurtenis te
vergewissen, doet Karel V, nu 500 jaar later, zijn
feestelijke intrede in Vichte nog een laatste
keer over.
Start om 15 uur, binnenplaats Oud Kasteel
Vichte
Doorlopend demonstraties en actieve deel-

1 Mei tornooi Groene Duivels
Het 1 mei tornooi begint op vrijdagavond
met de U17 .
Op zaterdagvoormiddag spelen de U6 en
U15.
Op zaterdagnamiddag zijn de U11 , U12 en
U13 van de partij .
Op zondagvoormiddag de U9 en U10 en
zondagnamiddag eindigen we ons tornooi
met U7 en U8 .
Iedereen is welkom !
Op zondag 3, 10 en 17 april om 10u gaat s
op GD INGOOIGEM initiatietraining door
voor alle meisjes en jongens met geboortejaar 2009/2010/2011 onder leiding van trainer Jan Furniere.
Sportieve groet, het jeugdbestuur van GD
INGOOIGEM.
Degezelle Martine
Jeugdverantwoordelijke
GD INGOOIGEM .

PAASEIERENRAAP
voor kleuters

zaterdag 26 maart 2016
in de VBS De Ranke Vichte
start 10 uur
goochelvoorstelling ….
met daarna zoektocht
naar de eitjes
vanaf 11 uur aperitiefje
voor de ouders!
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name van de toeschouwers: Door middeleeuws
collectief uit Brugge:
katapultschieten – boogschieten – schandpaal maken van maliënkolder - kruidenvrouw - kalligraﬁe met ganzenveer - oude volksspelen smid van sier- en gebruiksvoorwerpen, zwaarden, dolken, … gemaakt voor echte ridders zwaardgevechten - middeleeuws poppenspel
Door leerlingen school “de beukennoot” Vichte
“Jonge gidsen vertellen over het leven van
Karel V”
Vichtse toneelverenigingen “De Schietspoele”
en “Streven” Wagenspel “Gesprekken uit de
keuken van het kasteel anno 1516”
Capilla Flamenca m.m.v. KF St.-Cecilia Vichte
Muziek uit de 16de eeuw
Om 17u30: Intrede van “Keizer Karel” en
gevolg te paard
Begeleid door muzikanten en door ruiters
(ruitersvereniging Ingooigem), gevolg en muzikanten (KF.St.-Cecilia Vichte), verwelkoming
door echtpaar Verhaeghe (eigenaars kasteel
alias Jacob van der Vichte en Florentine
Wielant)
Overhandigen oorkondes
Optreden muziek en dansdemonstratie –
zwaardgevecht
(Ultreya,
Middeleeuws
collectief Brugge)
Vanaf 18u30: Op de binnenplaats van het
kasteel
Eetfestijn (BBQ) op de binnenplaats van het
Oud Kasteel met optredens van muziek- en
dansgroep.
Om 22u30: Vuurwerk

Zondag 21 februari 2016
Knutselen/Koken met kids
start om 9u in het Spey
Dinsdag 1 maart 2016
Bekdichtzitstil (humoristische voorstelling)
in de Stringe, … maart 2016
Info avond: onze kinderen veilig online
Start 20u in De Beukennoot
Zaterdag 26 maart 2016
Paaseierenzoektocht, 10u VBS De Ranke
Zondag 17 april 2016
Lente ontbijt (Gosa), start om 8u in het Spey
Donderdag 21 april 2016
Info avond: gezond snoepen door Ann Parmentier. Start 20u in het Spey
Donderdag 19 mei 2016
Info avond: Groot worden doen ze vanzelf,
luisteren niet altijd. Start 20u - OC Kaster
Zaterdag 28 mei 2016
Groot feest Keizer Karel, Kasteel Verhaeghe
Zondag 26 juni 2016
Stoer met papa/mama. Start 9u30 Gemeenteschool De Beukennoot

Beste ouders en leden
Onze KSA-trein rijdt op
volle snelheid. De sloebers
en springers hebben begin
maart op weekend gestreden voor de titel van “Masterchef”. Als we de glimlachen op het gezicht van
onze jongste leden mogen
geloven, waren het twee dagen vol plezier!
De leidsters vonden het alvast een topweekend!

Op 26 maart organiseren we onze tweede
editie van Neonnacht! Jullie zijn allen hartelijk welkom . Ook dit jaar wordt het een spetterend feest, een extra dank u aan alle aanwezigen en natuurlijk ook aan al onze sponsors! Tot op de Paaszaterdag in de Stringe te
Vichte!
Jammer genoeg zijn we al begonnen aan de
laatste activiteiten van dit jaar, oooooooh. In
mei kruipen jullie leidsters alweer met hun
neus in de boeken. Gelukkig heeft Frank
Deboosere de lente tevoorschijn getoverd en
dat stemt ons blij! We zullen ongetwijfeld
nog een aantal weken genieten van de eerste warme zonnestralen!
Maar niet getreurd, want ondertussen zijn
wij ook alweer op ronde om jullie dochters in
te schrijven voor ons grote zomerkamp! Op
12 juli vertrekken we samen richting Bree,
waar de sloebertjes ons op 15 juli vervoegen.
Tot 20 juli zullen we er ravotten op het
kampdomein ‘De Melkweg’. Wij kijken nu al
uit naar een kamp vol plezier, zon en lekker
eten!
Voor we op kamp vertrekken kunnen jullie
bij ons ook heeeeerlijke frietjes komen smullen! Op vrijdagavond 1 juli kunnen jullie de
buikjes komen vullen aan ons lokaal. Meer
informatie volgt later.
Ziezo, dit was het alweer voor deze editie!
Mocht u nog vragen hebben kan u altijd
terecht bij de hoofdleiding: Margot Demeulemeester: 0498 67 24 24 en Fien Pareit:
0478 84 66 78. 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

WIEL
IN
WIEL

We starten ons nieuwe seizoen op zondag 3
juli 2016 met een juniorenkoers met aankomst aan de Gilde. De wedstrijd vangt aan
om 15u00.
Prachtige wedstrijd met een groot deelnemersveld.
Op zondag 28 augustus 2016 is er dan de
nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef dit
met start om 16u00. Altijd een schitterende
wedstrijd met een prachtig koersverloop.
Wees erbij op eind augustus bij een lekker
zonnetje hopen wij.
Op zaterdag 17 september 2016 is er voor de
12de maal de “veldcross der Vichtenaren”.
We verwachten u massaal om de vele deelnemers luid aan te moedigen.
De cross zal terug worden ingericht rond en
om de Kerkdreef.
Eerst een lus in het bos Verhaeghe en dan
verder in de wei aan de kerkdreef.
Ook een brug zal weer worden geplaatst
zodat iedereen de deelnemers goed zullen
kunnen zien. Het parkoers zal niet veel
anders zijn dan in 2015.

Gegroet iedereen
De zon is terug van nooit weggeweest, het kwik
van de thermometer kruipt langzaamaan omhoog
en de dikke winterjassen verdwijnen weer in de
kast. Jawel, de lente is in aantocht! Het ideale
seizoen om een fles ‘cuvée KSA’ te kraken.
Deze witte of rode wijn ligt nog steeds in de rekken van AD Delhaize
Vichte. Per fles ontvangen wij € 1. Dus zoekt u nog een manier om ons
te steunen, rep u dan naar AD Delhaize en sla een voorraadje KSA-wijn
in!
Binnen enkele weken is het dan zover: een nieuwe editie van Strandbal! Op 9 april toveren we De Stringe om tot een heuse danstempel,
alwaar absolute toppers van DJ’s u van opzwepende beats zullen voorzien. Smeer uw kuiten alvast in, want het belooft weer een onvergetelijke editie te worden. Waar u kaarten kan kopen? Onze leiders staan
voor u klaar!
Naast deze topfuif staan er nog enkele speciale activiteiten op de
kalender.
Van 4 tot 7 april springen de jonghernieuwers op hun fiets om 4 dagen
door het Vlaamse landschap te trekken. Wat er tussen die fietstochten
allemaal gepland staat, is nog een grote verrassing. Wat we wel kunnen zeggen is dat het vier dagen vol cultuur, sportiviteit en leute zullen
worden.
Op 8 mei zullen onze moeders het op hun hoogdag helaas weer zonder
ons moeten stellen, want dan gaan we met de kapoentjes, tiptoppers,
knapen en jonghernieuwers op zeedag. Een dagje zon, zee en strand,
meer moet dat niet zijn. Wij halen alvast onze zandschep, zwembroek
en zonnebril uit de kast!
Tot slot sluiten we het werkjaar in stijl af met het kamp. De kabouters,
kapoentjes en tiptoppers gaan naar Balen van 11 tot 20 juli, de knapen
en jonghernieuwers geven van 3 tot 12 juli het beste van zichzelf in
Chimay. We kijken er alvast naar uit!
Zo, u bent weer helemaal mee. Tot op Strandbal!
losse kaart: € 8
reservaties:
www.strevenvichte.be of 0472 061 052
* Met deze voorstelling staan we trots in de
finale van het Provinciaal Theaterfestival. Dit
gaat door op zondag 12 juni in theater Malpertuis te Tielt. Dit festival is toegankelijk
voor het publiek. Meer info op de website
www.west-vlaanderen.be

Oblomov
Ilja Iljitsj Oblomov is
een Russische landheer die uitblinkt in
nietsdoen. Godganse dagen ligt hij te
lanterfanten in zijn bed en maakt hij plannen
in zijn hoofd. Actief deelnemen aan het
leven is voor morgen.
Zijn eentonige – maar voor hem gedroomde
bestaan - wordt enkel doorbroken door de
vaak kolderieke ruzies met zijn trouwe huisdienaar Zachar of door de bezoekjes van
vrienden en profiteurs. Tot plots zijn jeugdvriend Stolz aan zijn bed staat. Hij blaast het
stof weg, sleurt Oblomov in de wereld en
stelt hem voor aan de ravissante jonge vrouw
Olga.
Wat volgt is een ouderwetse coup de foudre
en even ziet het er naar uit dat Oblomov eindelijk wakker is geworden. Maar is dat wel
zo? Valt het Oblomovisme werkelijk te genezen?
Oblomov is een bewerking van de gelijknamige klassieke roman van Ivan Gontsjarov
(1859). Meer nog dan een intelligente schets
van het einde van een tijdperk, is het boek
een ode aan de antiheld. Deze versie van het
gezelschap Lazarus sprankelt van het leven
en serveert humor, hartstocht en levenswijsheid à volonté.
auteur: I. Gontsjarov / Lazarus
regie: Frederik Vercaempst
speeldata: za 16, vrij 22, za 23 april 2016
20 u CC - De Stringe Vichte

Op tocht met de
Textieltrekkers
27 April Grastocht
Start zaal De Speldoorn
Vichtsesteenweg 108A Vichte
De afstanden zijn 6-12-18 en 24 km
Wandeling rond het gehucht de Heirweg
met de vele paadjes en de landelijke wegen.
We stappen langs de Spitaalbossen en langs
de enige nog werkende watermolen in WestVlaanderen “Goed te Walskerke“.

Er wordt gestart om 07u en dit tot 15u. Deze
wandeling tet mee voor de Leie/Schelde trofee.
28 Juni De Hooitocht

De aankomst wordt voorzien rond 17u45.
Iedereen op post want de wedstrijd wordt
terug op groot scherm live getoond zodat
iedereen de koers op de voet kan volgen.
We kunnen niet zonder de steun van de vele
seingevers die de wedstrijden ieder jaar in
goede banen brengen.
Ook uw steun kan het bestuur gebruiken
want de wedstrijden vergen enkele ernstige
financiële inspanningen. We moeten het
hebben van de medeburgers en ook van onze
talrijke sponsors. Het bestuur dankt u daarvoor oprecht.

Er zullen terug tenten voorzien zijn met
drank rond het veldritparkoers en ook
muziek zodat er ambiance zal worden verzekerd.
Kijk na in het boekje dat wordt rondgedeeld
begin september wanneer het spektakel zal
beginnen.
Kermisdinsdag 22 september 2016 wordt
uiteraard opnieuw een hoogdag met de 84ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor
elite met en zonder contract en beloften.
We verwachten terug enkele kleppers aan de
start. Op hetzelfde moment wordt de Enecotoer verreden. Maar het bestuur zal zeer
grote inspanningen leveren om een prachtig
deelnemersveld te kunnen voorstellen.
De 155 deelnemers in 2015 hebben er een
spektakel van gemaakt. Veel ontsnappingen
werden in de kiem gesmoord. Tot er drie renners Van der Sande, Duyn en Bouet het
hazenpad kozen. In de spurt was Tosh Van
der Sande de snelste voor Duyn en etix -renner Bouet. Tosch volgde zo zijn ploeggenoot
Jens Debusschere op in de Textielprijs.
Het podium met de voorstelling van de verschillende renners zal opgesteld worden aan
de gebouwen van Steeno en dit vangt aan
om 12u30. De start zal plaats vinden om
14u00 aan ‘de platse’ voor een wedstrijd van
±170 km.

PROGRAMMA 2016
donderdag 21 april: gezondheidsles:
“Goed gezien.”19u30 bar De Stringe
Lesgeefster: Mevr. Charlotte Callens
donderdag 12 mei: Weduwen, alleenstaanden, mantelzorgers en alle geïnteresseerden
14u De Linde
zaterdag 18 juni: verrassingsreis
13u – 13u30 kerk Vichte
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Startzaal De Mensinde Westdorp 3 Tiegem.
De afstanden zijn 6-12-18 en 24 km.
Wandelen in de parel van de Vlaamse Ardennen met de gerenommeerde Tiegemberg en
het St. Arnolduspark , met zijn bron, de kapel
en de mooie vijvers .Hier wandelen we door
het land van Streuvels.
Er wordt gestart tussen 07u tot 15u, deze
wandeling telt mee voor de Leie/Schelde trofee.

OOK IN 2016
2 TEAMS
16 RENNERS
€10.000
VOOR KOTK,
VOOR INE

Reeds voor het derde jaar op rij nemen De
Nachtlichtjes vzw met 2 teams van telkens 8
fietsers deel aan de 1000 km fietsen voor
‘Kom op tegen Kanker’ . Tijdens dit 4-daagse
evenement in het Hemelvaartweekend
wordt door elk lid van het team vanuit
Mechelen 125 km gefietst. Onderweg wordt
duidelijk dat velen een speciale reden hebben om aan dit evenement deel te nemen.
Bijna iedereen is in het verleden of nu nog
steeds geconfronteerd met deze vreselijke
ziekte bij familie, vrienden, kennissen of zichzelf. Deze verhalen als rode draad zorgen
voor een heel aparte ervaring en een onvergetelijke sfeer en belevenis tijdens deze
tocht. Elk team kan echter pas starten na het
verzamelen van 5.000 euro startgeld dat integraal naar het wetenschappelijk onderzoek
tegen kanker wordt doorgestort.
Om het nodige startgeld te verzamelen organiseren wij i.s.m. Pasar Anzegem voor de 3de
maal onze familiewandeling vanuit De Strin-

Actie Graag Gedaan Markant Vichte t.v.v.
Vrouwenopvang te Kortrijk.
De leden van Markant Vichte geven de vrouwenopvang te Kortrijk een duwtje in de rug.
Hier worden ze opgevangen in een crisissituatie. De bedoeling is dat ze tijdens een
gemiddeld verblijf van 3 maanden tot rust
kunnen komen om hun evenwicht terug te
vinden. Ze worden begeleid bij het zoeken
naar werk en naar weer zelfstandig gaan
wonen.
Omdat
vele
vrouwen
(en
kinderen) vaak onvoorbereid het huis moeten verlaten, hebben ze maar een minimum
aan bagage mee...
Daarom verzamelt Markant Vichte fondsen
en goederen om 50 welkomstpakketten met
nieuwe toiletartikelen te maken. Je steunde
deze actie misschien reeds door een ‘hartenplantje’ te kopen aan de kerk.
Bij aankomst in het huis stellen de reeds aanwezige vrouwen een pakket samen en verwelkomen hiermee de nieuwkomer in nood.
Hieronder staan de artikelen die in de ‘verwelkom’-mand zitten:
Basispakket:
2 grote en 2 kleine
handdoeken + 4
washandjes
tandenborstel en
tandpasta
douchegel & shampoo & deodorant
haarborstel
maandverband en tampons
papieren zakdoeken en wattenschijfjes
notitieboekje/agenda
Extraatjes:
nagelknipper + -vijl & toilettasje
bodylotion & dagcrème
scheermesjes en -schuim
Zie je de mogelijkheid om Markant Vichte te
helpen bij het inzamelen van sommige artikelen (ook licht beschadigd en dus niet meer
goed voor verkoop) of heb je een tip waar
we die kunnen vinden, dan vernemen we dit
graag (bij Dorine via 0499 80 08 73 of via mail
naar doortjedv@telenet.be).
Van harte dank voor uw gul gebaar.
Het team en de leden van Markant Vichte

Beste Vichtenaren,
OKRA
Het eindejaar goed doorgekomen?
De zon heeft in de maand
februari zeker geen overuren geklopt, ze heeft ons
serieus in de steek gelaten
en het gevecht met de
regenwolken verloren.
Onze vereniging heeft het niet aan z’n hart
laten komen, de activiteiten, kaarten en
petanque gingen zoals gewoonlijk binnen
door.
In de“Lenteshow” te Parike werden na het
lekker middagmaal onze lach spieren op de
proef gesteld door Luc Caals, Marianne Berger en Bobby Prins zetten hun beste beentje
voor.(49 pers.).
Voordracht over het gehoor (Aurilis) op
maandag 14 maart in De Kring om 14u30. Er
is koffie met likeurtje voorzien. (wablief!!!!).
Het”OKRA-Paasfeest”met het optreden van
Arnold Sercu en Bart Verhellen gaat door in
zaal Rembrandt stipt om 14u, de”paasklokken”komen langs, van harte welkom.
In het vooruitzicht van een zonnige lente
voegen we vanaf april het maandelijkse
wandelen en fietsen toe aan het kaarten en
petanque spelen. Er wordt altijd gestart aan
de nieuwe kerk, bij het wandelen binnen

ge te Vichte. Er kan gestart worden vanaf 7u
met keuze uit verschillende afstanden. Voor
de allerkleinsten wordt langs het 5km parcours een sneukeltocht georganiseerd samen
met een kinderkermis en springkasteel in De
Stringe. Daarnaast is er doorlopend tombola
en kan er iets genuttigd worden in de bar.
Deelname bedraagt € 5 waarbij een consumptie is inbegrepen.
De Nachtlichtjes willen iedereen bedanken
die ons op één of andere manier steunen en
hopen jullie allen op zondag 17 april te
mogen verwelkomen.
De Nachtlichtjes vzw
Meer info kan u terugvinden op:
http://www.1000km.be/team/de-nachtlichtjes
https://www.facebook.com/nachtlichtjes

Vichte om 14u en om 13u30 buiten Vichte.
(Ook het fietsen start aan de kerk om 14u. Er
is een tombola tijdens de tussenstop.
Maandag 18 april 2016 is er de inschrijving
voor het jaarlijks “eetfestijn” van 1 mei 2016,
op de gewone plaats(bureeltje).
Vrijdag 29 april 2016 is er om 18u de mis voor
O.L.Vrouw en tevens voor de OKRA-vereniging. Natuurlijk is iedereen welkom.
Zondag 1 mei 2016 is er in de Rembrandt de
1 mei viering aperitief-middagmaal-dessertkoffie.
Voor de kaarters, naar het bord kijken, want
er wordt gekaart op woensdag 4 mei 2016
(in de zaal) wegens O.L.H.Hemelvaart. De
andere activiteiten gaan op de gewone data
door.
Wie graag mee gaat op ”dagreis” in juni laat
zich inschrijven op maandag 30 mei 2016 in
het bureeltje zoals naar gewoonte. De verenigingen kunnen nog terecht in de CM.
gebouwen tot eind juni 2016, nadien moeten
we op zoek naar een andere locatie. De verenigingen rekenen op de hulp en steun van
de Gemeente.
Zaterdag 2 en zondag 3 juli 2016 brengt
“Den Ommegang” jong en oud op de been,
de leute.
Het Bestuur.

ZIEKENZORG
VICHTE - INGOOIGEM
Dinsdag 29 maart:
PAASFEEST
om 14u in ons huiscafee.
We starten met de mis opgedragen door E.H.Jan SEVENHANT.
Dan is er koffie. En daarna de
ontspanning met tussenin een
pauze waar je een drankje
kunt nemen.
Na de ontspanning is er nog
koffie met paaskoeken.
Aan onze zieken thuis of in
het rusthuis wordt ook
gedacht.
Die brengen we een bezoekje
met lekkere chocolade.
dinsdag 26 april:
BEDRIJFSBEZOEK: om 14u aan
ons huiscafee.
dinsdag 24 mei:
DAGUITSTAP We starten met
de bus om 8u15 aan de kerk te
Vichte, er zijn ook nog andere
opstappen.
dinsdag 7 juni:
Kaarting en hobby
dinsdag 21 juni:
Kaarting en hobby
dinsdag 5 juli:
KAMPIOENVIERING (enkel
voor kaarters en hobby)

De verkoop van de ‘hartenplantjes’ t.v.v.
onze actie ‘Graag Gedaan’ was een succes! Ze
gingen in het kerkportaal vlot van de hand
en Markant Vichte zamelde op die manier
fondsen in om welkomstpakketten te kunnen bezorgen aan elke vrouw in nood die
opvang vraagt in het Vrouwenopvanghuis te
Kortrijk. We zijn volop bezig met de zoektocht naar gratis producten en hopen hen
binnenkort een massa artikelen te kunnen
schenken. Alvast dank voor jullie steun!
Met ’40 dagen zonder vlees’ kregen we tijdens een kookdemo door het markantteam
in een eigenzinnige locatie Q-LINAIR, massa’s
tips om met heerlijke gerechten onze ecologische voetafdruk te verkleinen… fijn dat
ook ministers of BV’s een warm hart hebben
voor deze actie!
Begin maart gingen we tijdens movie@jericho de alternatieve filmtoer op met de beklijvende film ‘In Grazia di Dio’, over 3 generaties sterke vrouwen die de crisissituaties in
hun leven het hoofd weten te bieden en elk
een nieuwe start weten te maken. Wie deelnam aan de Benefiet in de expohallen te
Kortrijk kon er genieten van een prachtige
modeshow met allerlei verwennerijen. We
wandelden intussen ook het heerlijke lenteweertje in.
April brengt binnenkort de eerste fietstocht
en we bezoeken het dynamische bedrijf
SLOTS.
Mei nodigt ons uit om heerlijk ‘zen’ te gaan
met een minireeks Yoga in Zen Xan-ti.
Uiteraard zijn we meehelpende partner om
op zaterdag 28 mei van het Keizer Karel
event een groot succes te maken. We durven
deze prachtige dag aan iedereen warm aanbevelen!
Midden juni pompen we onze fietsbanden
weer op en op 30 juni sluiten we dit werkjaar
af met een leuke Italiaanse avond.
We brainstormen intussen over de activiteiten voor het volgend werkjaar en hopen jullie binnenkort weer een boeiend en fijn programma voor te stellen. Kom samen met je
vriendinnen ontdekken, beleven en genieten.
Wens je meer info over markant Vichte, surf
dan naar www.markantvzw.be/vichte en
snuif de sfeer op in ons fotoboek of vind
Markant Vichte leuk op

Het team van het Vrouwenopvanghuis te Kortrijk
getuigde tijdens het Kerstfeestje van Markant voor
een grote groep enthousiaste en solidaire leden
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Heb je er zin in om ons markantteam te vervoegen en mee te werken aan de organisatie
binnen onze afdeling, neem dan gerust contact op met Dorine 0499 80 08 73of mail naar
doortjedv@telenet.be.
Van harte welkom!
Activiteiten 2016
Dinsdag 12 april
Fietstocht
Maandag 25 april
Bedrijfsbezoek Slots
Maandag 9 mei
Yoga (1) @ Zen Xan-ti
Maandag 23 mei
Yoga (2)
Maandag 30 mei
Yoga (3)
Dinsdag 14 juni
FietstochtDonderdag
30 juni
Una serata italiana

dinsdag 12 april – bloemschikken “lentestuk”
– om 14u en om 19u30
We werken een bloemstuk uit op de schaal
van ons kerststuk. Voor de mensen die zo
geen schaal hebben is dit geen probleem,
Dorine brengt er mee. Wel bij inschrijving
melden. Lesgeefster: Dorine Destoop
Bloemen en materialen : ±€ 25 te betalen aan
lesgeefster. Prijs voor de les: € 3 voor leden,
€ 6 voor niet leden
Mee te brengen: tafelbeschermer, kniptang,
scherp mesje, snoeischaar, schaar
Inschrijven tegen 8 april bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, 0474/427902 (na
17uur), steven.peirs@telenet.be
zaterdag 23 april – dagreis
Dit jaar trekken we naar Aalst. Bezoek
brandweer van Aalst en hun museum en de
loods waar de carnavalwagens worden
gemaakt.
Inschrijven bij Ingrid Vandepitte, Tel.

056/775756, ingrid.107@hotmail.com
maandag 2 mei – plantenavond – Vandenbogaerde
Wij krijgen goeie tips om onze bloembakken
of potten goed en mooi op te vullen.
Adres: Vichtesteenweg 123, Deerlijk juist
voor de brug op den Belgiek naar rechts
Prijs: gratis voor leden
Inschrijven bij Ingrid Vandepitte, Tel.
056/775756, ingrid.107@hotmail.com
dindsdagavond 10 en 24 mei, 7 en 14 juni –
avondwandeling
Dit jaar laten we onze fiets op stal en trekken
we in plaats onze wandelschoenen aan.
Verantwoordelijke : Anne Waelkens, Tel.
056/775785, curdenanne@skynet.be
woensdagavond - 1 juni – bedrijfsbezoek
chocolatier Vanhoutte
Voor de zoetebekjes !
Inschrijven bij Mady D’Hoop, Tel. 056/772371,
mady.dhoop@telenet.be
donderdag 9 juni – namiddag en avond –

koken uit de moestuin
Inschrijven bij Ingrid Vandepitte, Tel.
056/775756, ingrid.107@hotmail.com
vrijdagavond – 17 juni – avondje uit
Inschrijven bij Mady D’Hoop, Tel. 056/772371,
mady.dhoop@telenet.be
donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u op de hoek van de Lieven

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 19u, vanaf
1 mei 2016.

filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk op
maandag 09/05-13/06/2016 om 14u.30.
Mei
donderdag 12 mei: provinciale wandeldag
Gavers - Harelbeke
dinsdag 17 mei: in zaal Rembrandt om 14u30
“De moeder en de drie soldaten”, toneel
door dhr. Lucien Cleppe naar een verhaal van
Ernest Claes, met nadien kaarting.
zondag 22 mei: Béjart “IX° symfonie Beethoven” in Vorst-Nationaal
dinsdag 25 mei: fiets- en sportdag (wandelen, petanque en kubb) met lunch in domein
de Ghellinck.
Juni:
13-14-15 juni: vakantie in Nederland: Purmerend, kans tot fietsen met gids of ontspannende sightseeing in omgeving. Iedereen
welkom!
dinsdag 21 juni: daguitstap naar Pairi Daiza
dinsdag 28 juni: kaarting in de Stringe.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Pasen) te bezorgen vóór zondag 5 juni 2016 bij redactie@vichte.be

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

NATUURVOEDING

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

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

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

definitieve

SANDY DE FRENE
0495 89 02 55 • 056 68 14 97

ontharingen

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

en
alle
schoon?
heidszorgen

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

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte
cv Zakenkantoor

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

WILLY VAN DEN BERGHE
BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

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

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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 772772

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

