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Nieuwjaarsreceptie
Oud Kasteel Vichte
Vrijdag 10 januari vanaf 18u00
Opbrengst ten voordele van:

Organisatie: Vichtse Dorpsraad vzw

HISTORISCH BOEK “VAN DER VICHTE”
BIJNA UITVERKOCHT
Naar aanleiding van 900 jaar Vichte, publiceerde de heemkundige kring
De Spinspoele het boek ‘van der Vichte’.
De laatste exemplaren zijn nog verkrijgbaar bij:
- IMMO VAN PARIJS, Vichteplaats 13
- HUBERT LANNEAU, Populierenlaan 5
30€/boek – zolang de voorraad strekt
In een uitgebreide inleiding beschrijft Brecht Dewaele de geschiedenis van Vichte
in zijn regionale ontwikkeling. Vol passie en met een historische onderbouw
brengt hij het verhaal van de monniken van Reims die naar onze contreien vertrekken tot de economische revolutie van de regio in het begin van de 20ste eeuw.
Het tweede deel bevat de integrale heruitgave van het in 1975 verschenen boek
“van der Vichte”. Deze Vichtse klassieker naar de hand van Leonard Blockeel,
brengt in verschillende delen de geschiedenis van ons dorp met onder meer het
ontstaan van de gemeente, de parochie, de heerlijkheid, het geslacht,….
Een ﬁjn kerstgeschenk met meer dan 300 pagina’s leesplezier en
honderden foto’s van ons dorp.
Steeds nieuwe historische weetjes op www.spinspoele.be
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†José Vercaemst

Op zaterdag 14 september 2019 overleed priester José Vercaemst in Hasselt. Hij werd geboren in Kortrijk op
8 september 1941 en werd tot priester
gewijd in Tiegem op 13 juli 1966.
Hij was achtereenvolgens:
• leerkracht aan het Sint-Vincentiuscollege Ieper (1966)
• medepastoor in Poelkapelle (1968)
• medepastoor in Vichte St.-Stefanus
(1970)
• pastoor van de parochie O.-L.-Vrouw
Koningin in Oostende-Mariakerke
(1993); pastoor in de federatie Maria-

Geloofsgemeenschap St.-Stefanus Vichte
Grote kerstavondviering
Op dinsdag 24 december om 17u30 is
er een sfeervolle kerstavondviering in
de kerk. We zingen samen kerstliederen. Ook Tom Verhaeghe brengt een
passend luisterlied. Welkom klein en
groot! Zalig kerstfeest!
We vieren St.-Stefanus
Op donderdag 26 december (2de kerst)
is er om 9u30 een feestelijke kerstviering n.a.v. de feestdag van de patroon
van onze geloofsgemeenschap.
Slotviering 900 jaar
geloofsgemeenschap in Vichte
Dit jaar mochten we met verschillende
initiatieven 900 jaar geloofsgemeenschap in Vichte vieren! We sluiten af
met een feestelijke eucharistieviering
op zondag 29 december om 10u30.
3-koningen
Op zondag 5 januari om 10u30 vieren
we het feest van de driekoningen.
Traditiegetrouw komen de wijzen op

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

bezoek in de kerk. Na de viering is er
tijd om elkaar te ontmoeten met een
glaasje.
We klinken op het nieuwe jaar 2020!
Liturgische diensten in Vichte:
Maandag tot en met donderdag om
18u00 in het klooster: Kerkdreef 4 (op
donderdag is er aanbidding vanaf
17u30).
Vrijdag 18u00 in de kapel van de kerk
Zondag 10u30 de grote gemeenschapsviering op zondag!
Om een jaarmis of andere intentie aan
te vragen kan je terecht bij zuster
Jeannine: Klooster Kerkdreef 4 of
056/77.75.35. Voor een uitvaartdienst,
huwelijk of doopviering of andere info
kan je terecht bij diaken Jean-Yves
056/42.37.10.
J.-Yves Verhaeghe, Diaken
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte
056/42.37.10
jy.verhaeghe@gmail.com

kerke (2004)
“Jawel ... gedurende 9 jaar leider ,
waarvan 5 jaar bondsleider van KSA
Vichte, was José steeds een “klankbord” voor mij !
Na proost Pol Dumolin was de opvolging niet vanzelfsprekend. De “oud-gedienden” haakten af: samen met José
hebben we een nieuwe generatie,
soms jonge leiders, vele kansen gegeven.
De kapoentjes stonden boven de
doopvont en even later ook de kabouters (KSA Vichte was zodoende pionier
in Noordzeegouw).
Tijdens het afhaken van de Zeedag en
het organiseren van ons eerste KSAbal was José een man die zeer goed
kon inschatten dat tijden veranderen,
maar steeds was er ruimte voor dialoog.
Ik herinner me nog dat José en mezelf,
pa en ma waren pas een maand getrouwd, de miliciens tijdens een vierdaagse bezochten in het verre
Duitsland. Want inderdaad José was
ook proost van de MILAC. Allen waren
KSA’ers !
Toen José Vichte moest verlaten was
er een zéér mooi afscheid vol emotie in
de Stringe: iedereen was er die José
genegen was. Het bisdom besliste
daar anders over!
Ik blijf goede herinneringen in mijn hart
dragen: José koesterde KSA Vichte.
Een groot, soms bezorgd, man in de
kleine dingen.
José, bedankt voor alles!
Geert Balcaen.”

pasfoto’s | studioportret | familiereportages
geboortekaartjes | baby- en kinderfotograﬁe

F OTO G R A F I E

Lendedreef 101 - 8570 Vichte
0478 64 94 60 - kurt.de.clercq4@telenet.be

Harelbekestraat 5 | 8570 Vichte | 056 77 51 65

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

Jagershoek 2 - 8570 Vichte - Tel. 056/77 83 87
www.cenv-construct.be
cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE

Café den Breugel
Bij wouter en Tanja

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte -056/78
056 77 25
88 66
40

Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm
-2-

Harelbekestraat 10 • 8570 Vichte • 0475 58 16 31

De Schietspoele presenteert blijspel: Het

Testament van de Baron
Delacroix naar het kasteel. Er zouden wat problemen zijn met het testament
van mijnheer Jean.
Zijn enige neef, Jonkheer
George, komt met zijn bazige vrouw Madame Arlette
zijn erfenis opeisen.

ontspanning
samen
ontmoeting
mantelzorg
chronisch ziek
vakanties

Er zijn echter kapers op de
kust…
Naar goede gewoonte brengt de Vichtse theatervereniging de Schietspoele in februari 2020 een nieuwe
voorstelling in de Stringe. Dit maal kan
u genieten van een blijspel, geschreven
en
geregisseerd
door
Filip
Santens. Filip leidt de performers moeiteloos door het spannende verhaal
doorspekt met hilarische situaties en
misverstanden.
Er zijn enkele nieuwe gezichten bij,
zoals Geert Vandercruyssen en Elise
Duffeler, die niet hoeven onder te doen
voor de meer ervaren rotten in het gezelschap.
Maar hoe zit dat nu met dat testament?
Baron Jean-Christophe d’Etienne de
Vichte, mijnheer Jean voor de vrienden,
is overleden. Mijnheer Jean was een
bon vivant pur sang. Hij hield van mooie
vrouwen, lekker eten en drinken en
wandelde zorgeloos door het leven
dankzij zijn familiefortuin.
De familieleden van mijnheer Jean
komen op vraag van Notaris Thérèse

Wil u weten hoe dit zal aﬂopen? Kom
dan zeker naar een van de voorstellingen. Voor het eerst is er ook een donderdagavondvoorstelling. Een avondje
theater is de ideale ontspanning en het
wordt zeker de moeite waard!
We kijken er alvast naar uit!
Praktische info:
De voorstellingen gaan door in CC De
Stringe op volgende data:
Zaterdag 15/2/2020 om 20u00
Zondag
16/02/2020 om 18u00
Donderdag 20/02/2020 om 20u00
Vrijdag
21/02/2020 om 20u00
U kan genummerde kaarten reserveren
bij Rita Depraetere op het telefoonnummer 056/77.51.91.
Spelers: Brecht Cardon – Youri Devlaminck – Elise Duffeler – Linda Manderick – Nadine Marysse – Peter Nuyttens
– Sophie Nuyttens – Antoon ’T Kint –
Kathelijn Trachet – Hildegart Vandendriessche – Geert Vandercruyssen –
Jelle Vaneeckhout.

Nicolas Duquesnoy - Eli De Frene
Vichteplaats 27
B-8570 Vichte

T 056/77.74.84
F 056/68.06.89
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info@deltalex.be
www.deltalex.be

Vichte - Ingooigem

Voor iedereen
JONG & OUD
Meer info:
samana.vichte.ingooigem@outlook.be

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

Kerkdreef 18
8570 Anzegem-Vichte
tel. 0032 (0)56 77 50 67
gsm 0032 (0)477 56 98 24
greet.coucke@telenet.be
spreekuren: enkel op afspraak

Theater Streven brengt

Deurdedeurdeur
In tijden van spanningen en onrust
heeft iedere mens recht op zijn dosis
humor. Dit jaar komt Streven jullie hierin
tegemoet met het hilarische ‘Deurdedeurdeur’.
De deurenkomedie is een beproefd
genre dat draait om veel deuren, een
hoop misverstanden en een vlekkeloze
timing om te zorgen dat de acteurs elkaar niet tegenkomen voor het plot er
rijp voor is. En wat als de klinken afbreken? Wat als de rekwisieten niet van het
toneel verdwenen zijn en de acteurs te
vroeg en te laat ten tonele verschijnen?
Dan heb je de dolkomische ingrediënten van “Deurdedeurdeur”.

‘Deurdedeurdeur’ is een hilarische deurenkomedie over het wel en wee van
een theatergezelschap tijdens de repetities en tijdens hun tournee. Je ziet
voor- en achterzijde van de mensen en
het toneel. Decor, acteurs en de regisseur hebben te kampen met hun mankementjes, hun verliefdheden, gebrek
aan professionalisme, jaloezie en drank.
Toneelgroep SkaGeN maakte deze bewerking op de farce Noises Off (’82) van
de succesvolle West End-auteur Michael Frayn. Noises Off wordt jaarlijks tientallen keren opgevoerd over de hele
wereld, en de reden daarvan is niet ver
te zoeken: het stuk staat als een huis en
het publiek ligt krom van het lachen.

Dit is een warme oproep aan alle
ouders om deel uit te maken van de
ouderraad. Je kan meehelpen bij het
ondersteunen van uw kinderen. Je leert
ook heel wat over de interne werking
van school. En vooral, je komt in een
vriendenclub terecht waarbij je
jarenlang plezier zal hebben.

Activiteiten van Ouderraad De Ranke:
• Schoolfeest: De kinderen zorgen
voor een mooi feest. De opbrengst
gaat ook naar de ouderraad ten
voordele van de kinderen.
• Andere activiteiten zijn te volgen op
Facebook.
Activiteiten van beide ouderraden:

Regisseur
Lore Waignein
Speeldata

• De ontbijtactie): Begin februari 2019
kan je een ontbijtpakket bestellen.
De leerkrachten komen dit zondagmorgen thuis aﬂeveren!

17 april 2020 om 20u C.C. De Stringe
24 april 2020 om 20u C.C. De Stringe
25 april 2020 om 20u C.C. De Stringe

• EHBO avond): Basis kennis over
EHBO door verschillende dokters uit
de streek.

Reservaties via www.strevenvichte.be

• Beloningsdag: Een feestdag en
speeldag voor de kinderen om het
schooljaar af te sluiten.

Ouderraad De Beukennoot - Ouderraad De Ranke
Op 1 september is het nieuwe schooljaar gestart en daarmee ook de
ouderraden. Ouderraad De Ranke
vertegenwoordigt meer dan 200
kinderen en hun ouders op VBS Vichte
(1ste, 2de, 3de kleuter en 1ste, 2de, 3de
leerjaar), Ouderraad De Beukennoot
ondersteunt meer dan 120 kinderen in
de Gemeenteschool Vichte (4de, 5de en
6de leerjaar).

feest. De opbrengst gaat ook naar
de ouderraad ten voordele van de
kinderen.
• Afscheidsreceptie 6de leerjaar (De
Beukennoot): De school zorgt voor
een mooie afsluitende receptie van
onze leerlingen, ondersteund door
de ouderraad.

Kom gerust langs naar een vergadering
of een activiteit.
Werking: De verenigingen zijn
ingedeeld in werkgroepen per activiteit.
Zo kan een papa of mama zich
aansluiten bij een groepje dat hem of
haar het best past. Per klas proberen
we ook een ouderraadslid te hebben
om de aanspreekdrempel zo laag
mogelijk te houden.

Met de steun van de ouders, grootouders, familie en sympathisanten
ondersteunen we ook de werking op
school:
• Veiligheid: Met de ﬂuojasacties
proberen we alle kinderen en ouders
een veilig schoolverkeer bij te
brengen.
• De speelplaats: Een veilige en leuke
plek om te spelen.

Er zijn activiteiten voor het hele gezin
en sympathisanten.

• Sinterklaas: Ondersteuning op
school.

Activiteiten van Ouderraad De
Beukennoot:

• Fruitdag: We sponsoren fruit om alle
kinderen gezond en lekker te laten
smullen.

• Kerstmarkt (18/12/2020): Een leuke
kerstmarkt op school tijdens de
rapportafhaling.
• Schoolfeest (17/01/2020):
De kinderen zorgen voor een mooi

• Er is nog heel wat meer.
Beide ouderradendanken hierbij iedereen die onze kinderen helpt steunen.
Bedankt!
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

056/ 77.75.23

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

MA ZOUT - DIESEL - PELLE T S

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

Jagershoek 18, 8570 Anzegem – Vichte
www.brandstoffenverfaille.be
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Nieuwjaarsgift voor
Salvador da Bahia
in Brazilië
Vanuit de werkgroep Iloilo vragen wij in
deze eindperiode van het jaar een
steuntje voor onze Braziliaanse kinderen, jongeren en hun families uit de
sloppenwijken van Bahia.
Hiermee ondersteunen wij de beroepsopleidingen, de weg naar tewerkstelling, projecten rond kunst en cultuur,
een kinderopvang, een kleuterschool,
een psychologisch centrum,…
Bijgevoegd bij dit schrijven, vinden jullie
een brief van Guido Steeman, onze
contactpersoon ter plaatse, die meer
duiding geeft over de verschillende
deelprojecten.
Ons Braziliaans project steunen kan
via:
- storten op BE05 0014 8239 0675
rekening van onze werkgroep
(zonder ﬁscaal attest)

Dag beste vrienden uit Vichte en omstreken,
Ceifar vierde dit jaar zijn 25 jaar bestaan. Jaren van vallen en opstaan,
eindjes aan elkaar knopen, rekenen en
tellen. Jaren van gestadig opbouwen
van een instituut waar mensen mensen
zijn, waar kinderen kind mogen zijn en
jongeren kunnen ervaringen opdoen
die ze hun leven lang meedragen.
Waar je blij bent dat je deel mag uitmaken van Ceifar en je enige verdienste
de glimlach, de omhelzing, de stralende
ogen van een kind is.
En toch... de sociale armoede blijft onopgelost, de werkloosheid, het geweld,
de huiselijke conﬂicten. Ook dat is de
leefwereld van onze kinderen. Met de

- storten op BE21 0000 7186 7603
rekening van Kontinenten met ﬁscaal
attest vanaf €40.
met referentie: Ceifar

nieuwe rechtse regering van Bolsonaro
wordt het nog moeilijker, de armen worden het moeilijk gemaakt, veel verworven voordelen verdwijnen ten koste
van het economisch model waar we
niet meer in meetellen. De indiaanse
oorspronkelijke bevolking wordt beetje
bij beetje van de kaart geveegd. Ik zal
het niet hebben over de Amazone die
vernietigd wordt, daar kon je genoeg
over lezen gedurende de laatste maanden. De president en zijn drie zonen zijn
de nieuwe zonnekoningen die op handen worden gedragen door de grootgrondbezitters en de milities die
vogelvrij mogen rondmoorden.
Omwille van al die redenen is het moeilijk werken in Ceifar zonder Braziliaanse steun, is het moeilijk onze kinderen
en jongeren te zeggen dat de toekomst
belangrijk is. Het is vandaag dat je honger hebt. Vele malen vragen ouders om
onze school op zaterdag te openen,
niet voor de lessen maar voor het mid-

Vrije Basisschool ‘De Ranke’
Kerkdreef 4 - 8570 Vichte
www.vbsving.be
info@vdsving.be
056 77 73 03

We danken jullie van harte voor elke
blijk van steun.

Vrij Basisschool Ingooigem
Ingooigemplaats 58
8570 Ingooigem
www.scholeningoogem.be
info@vbsving.be

Prettige Kerst- en
Nieuwjaarswensen vanwege
de werkgroep Iloilo-Vichte
Isabelle, Nico, Peter, Kirsten,
Nicole, Patriek

B E L E G G I NG E N | K R E DI E T E N | A L L E VE R Z E K E R I NG E N

ga met vertrouwen de toekomst tegemoet
Waregemstraat 43 - 8570 Vichte
056 77 98 16 - info@zakenkantoorvanhoutte.be
www.zakenkantoorvanhoutte.be
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HAARSTUDIO MARYSSE

NADINE

HAARSTYLISTE

YOUR HAIR MY CARE

Vichteplaats 86
8570 Vichte
Op afspraak
0497 84 34 40
www.forccina.be
Volg ons op

dagmaal dat ze krijgen. Thuis is er vaak
niets tijdens het weekend en kijkt men
uit naar de maandag om iets te kunnen
eten. Ik druk het allemaal wat sterk uit
maar als je er ver vanaf staat moet je
echt even schrikken om het te kunnen
begrijpen. Thuis in de hete zomer, het
is nu al meer dan 30°, zonder water,
zonder dat je een stortbad kan nemen,
vaak een put in de grond als toilet. ‘s
Nachts lig je te bakken onder de zinken
platen, voor je deur loopt de riolering,
de reuk moet je maar inbeelden.
En toch... als de kinderen en jongeren
‘s morgens en ‘s middags toekomen, zo
welgezind dan weet je dat het de moeite blijft om verder te werken, om een
weg te banen. Half november was er
een literaire wedstrijd tussen de verschillende klassen met de Afro-Braziliaanse afkomst als thema. Wat een
talenten heb ik daar gezien. Op 27 november hebben we onze theaterzaal,
kunstzaal plechtig geopend. Onze talentvolle kinderen zullen er theater,
dans, ballet en muziek kunnen beoefenen. Ook jongeren uit de wijk krijgen
die mogelijkheden. Het jaar 2019 was
rijk aan hulp, niet in het minst via Ilo-Ilo
en jullie de mensen uit Vichte en omstreken. Het psychologisch centrum
‘Casa de Alice’ kan met jullie hulp
blijven werken, alfabetisering van de
kinderen op woensdag, het zonneenergieproject, de versteviging van het
dak, het is niet niets wat met jullie hulp
werd verwezenlijkt. Moge 2020 de kinderen en jongeren van Ceifar opnieuw
de gulheid, de warme harten ervaren
van velen die ver van hen met hen
meeleven en meevoelen. In hun naam
wens ik jullie alvast te danken en mooie
kerst- en nieuwjaarsdagen te wensen.

Astronomische
Vriendenkring Vichte AVK
De Astronomische Vriendenkring nodigt, iedereen die enige interesse heeft,
uit op de jaarlijkse nationale Sterrenkijkdagen op 28 en 29 februari 2020, traditioneel
twee
dagen
in
de
Gemeenteschool Beukennoot. Dit betreft een vrijdag en een zaterdag om zo
veel mogelijk kans op goed weer te benutten. Indien het slecht weer zou zijn,
dan is er altijd een vervangprogramma,
binnen in de refter. Dat is dan onder
meer een tentoonstelling van eigen
werk (foto’s, enz…) van eigen leden. Er
zitten heel wat fotografen en knutselaars in de club, die zelf hun telescopen
bouwen of zelf een observatorium hebben gebouwd. Ook kan iedereen er
terecht met vragen omtrent de sterrenkunde in het algemeen en al z’n diverse
onderwerpen (waarnemen, fotograﬁe,
zelfbouw, kosmologie,…).

Abraço.
Guido

VERZEKERINGEN I SPAREN I BELEGGEN

Verzekeringen
Notebaert

Bieststraat 5 I 8573 TIEGEM I 0489 76 11 33
www.verzekeringennotebaert.be

kapsalon MARIANNE
enkel op afspraak

05 6 7 7 6 1 57
elf novemberlaan 37 - 8570 vichte
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Verder zijn er naast deze activiteit, die
dus nationaal wordt georganiseerd,
ook maandelijks de vergaderingen van
de AVK. Deze gaan door, elke tweede
vrijdag van de maand, in het lerarenlokaal. We bespreken wat er de voorbije
maand is gebeurd, wat de leden hebben “uitgespookt”, welk nieuw materiaal er werd aangekocht en bij goed
weer kan er ook naar de sterren gekeken worden. Iedereen (van 7 tot 77) kan
er terecht met al z’n vragen. We starten
altijd om 20u00. Bij goed weer staan de
telescopen opgesteld op de koer van
de school.
De eerste vergadering (met Nieuwjaarsreceptie) is dus op 10 januari, gevolgd door 14 februari en 13 maart.
Dit jaar is de laatste vergadering op vrijdag 13 december, dan sluiten we het
jaar af…

rondes.

Kwistda viert 10e verjaardag
Kwistda bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd! Niet met toeters, bellen of ander
champagnegeknal, neen, wel met opnieuw een oerdegelijk en entertainende kwis. Ook in 2020 slaan DeDe
Vichte en KSA Ter Vichten dus de handen in elkaar. We serveren opnieuw enkele hersenbrekende vragen en ludieke

KSA
Vichte
meisjes
Na onze startdag zijn we vol
enthousiasme aan ons werkjaar
begonnen en er zijn ondertussen
alweer enkele maanden achter de rug.
Naast onze startdag was onze
fantastische spaghettiavond wederom
een succes. Naar tweejaarlijkse
gewoonte konden de ouders, leden en
sympathisanten genieten van onze
zelfgemaakte spaghetti. We mochten
een grote opkomst verwelkomen en
zijn hier dan ook dankbaar voor. Na de
spaghettiavond startten we december
met een toffe sinterklaasactiviteit voor
onze leden. Tijdens de koude
wintermaanden doen wij het wat
rustiger aan omdat de leidsters net als
onze oudste leden examens hebben,
hou dus goed de maandbrieven in het
oog. Na de examens vliegen we er

Kwistda gaat door op
7 februari 2020, om
19u30 in CC De Stringe.
Een ploeg bestaat uit
maximum 5 personen
en voor een avond
vol amusement en vertier betaalt u slechts
25 euro. De inschrijvingen lopen als een trein,
de plaatsjes worden duur, u weze gewaarschuwd! Trommel dus als de wiedeweerga vrienden, kennissen en
schoonmoeders op en mail naar kwistda@gmail.com om een plaatsje te bemachtigen. Enkel zo kan u samen met
99 andere teams meedingen naar één
van de vele prijzen!
weer stevig in met weekenden
boordevol toffe activiteiten en de
jongsten onder ons gaan zelfs eind
maart weer op sloeberspringerweekend! Daarna kunnen we uitkijken
naar onze jaarlijkse fuif NEONNACHT.
Op zaterdagavond 14 maart is iedereen welkom in De Stringe om een
beentje te komen zwaaien en een
glaasje te drinken. We hebben super
goede DJ’s, dus het belooft dan ook
een fantastisch feest te worden. We
hopen ook hier op een groot succes. Er
staat iedereen alleszins nog een leuke
KSA-tijd te wachten! Heb je nog vragen
of opmerkingen, dan kan u steeds
terecht bij de hoofdleiding:
Laurence Vanderheyden:
0470/55.25.08 en Bieke Decrock:
0498/28.06.39. 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

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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Zet alvast die grijze hersenmassa aan
het werk en we zien elkaar op 7 februari!
We wensen u een vrolijk kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar toe!
DeDe Vichte
Ksa Ter Vichten
Beste Vichtenaar
Het jaar loopt stilaan
op zijn einde, tijd om
eindejaarslijstjes te
studeren, want de
tiende editie van
Kwistda! komt eraan! Noteer alvast in uw
agenda: afspraak op vrijdag 7 februari
2019 om 19.30 uur in CC De Stringe.
We blijven bij onze succesformule: een
sfeervolle quiz met gevarieerde vragen,
een leuke avond voor jong en oud, met
een jaloersmakende hoofdprijs en
mooie prijzen voor de dichte ereplaatsen.
Na het succes van de vorige edities
doen we er opnieuw alles aan om de
organisatie nog te verbeteren, met
nieuwe insteken, beklijvende vragenrondes en uitdagende hersenspinsels.
Inschrijven kan via kwistda@gmail.com,
met vermelding van ploegnaam en
gsm-nummer. De plaatsen zijn, zoals
steeds, beperkt tot 100 ploegen. Zorg
dus dat u zeker tijdig bent ingeschreven!
En nu u toch uw agenda bij de hand
hebt: op 18 april wordt diezelfde CC De
Stringe opnieuw omgetoverd tot een
danstempel voor de 18e editie van
Strandbal! Het belooft weer een spetterende fuif te worden met dito decor.
Binnenkort meer info!
Fijne feestdagen en een voorspoedig
2020 gewenst.
De leiders

Vier Rosenmontag met
Ventie Spoelies in Ommersheim!
We herinneren ons 1973 natuurlijk vooral als een wereldhit van James Blunt en,
om enigszins in de vaagweg muzikale
sfeer te blijven, het jaar waarin een zekere Nicole en een al even zekere
Hugo zich in tijd- (of was het smaak?)loze blauwe pakjes hesen om – Baby,
baby, nog aan toe – een fantastische
laatste plek op het Eurovisiesongfestival
binnen te halen. En die was absoluut
verdiend!
1973 was ook het jaar waarin alle Vichtenaren Brüder werden van alle Ommersheimers. Onder impuls van o.a.
fanfare Sint-Cecilia en onze plaatselijke
brandweer, ging Vichte als één van de
eersten een Partnerschaft aan met een
(toen nog West-)Duitse gemeente. Om
de vriendschapsband hecht en de verbroedering levendig te houden, trekken
de Kasteelheren (de oud-leiding van
KSA ter Vichten) met onze in ere her-

“Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als
je ver wil komen, ga dan samen.”
Een Afrikaans gezegde, waar veel
waarheid in schuilt!
Met Femma Bruisend Vichte gaan we
samen. Samen sporten, samen knutselen, samen koken,… maar vooral samen
“zijn”. Genieten van elkaars gezelschap,
even de tijd stil zetten om leuke dingen
te doen. En we kunnen je nu alvast garanderen dat er leuke dingen op het
programma van 2020 staan. Bij het
schrijven van deze tekst is het bestuur
volop bezig met plannen, lesgevers
contacteren en zalen reserveren. Tij-

stelde reus Ventie Spoelies, maar ook
met alle geïnteresseerde Vichtenaren
naar Ommersheim.
Omdat het ons toch maar wat raar leek
om zomaar met een reus bij onze Brüders binnen te vallen, zochten we naar
een geschikte datum. En wat bleek?
Ons zusterdorp is niet meer en zeker
niet minder dan het Rio de Janeiro van
het Saarland! Elk jaar gaat in Ommersheim op de maandag voor Aswoensdag
de Rosenmontag-stoet door. De volgende editie van deze carnavalstoet, die
nog nooit veroordeeld werd door Unesco, gaat door op maandag 24 februari
2020. We hebben de ambitie om aan
de stoet deel te nemen met zo veel mogelijk Vichtenaren en een eigen praalwagen, geﬂankeerd door onder andere
Ventie Spoelies en onder begeleiding
van de fanfare Sint-Cecilia. Op die ma-

nier integreren we dit symbool van de
historische Vichtse textielnijverheid in
deze Ommersheimse traditie. Plaatselijke culturen zijn nu eenmaal als Pokémon-kaarten: een beetje uitwisselen
kan zeker geen kwaad. En met een
beetje chance heb je een blinker.

Deelnemen, nieuwsgierig
of steunen?
• maandagnamiddag 23/02: Rosenmontag-stoet
• onthulling praalwagen op Vichteplaats: 15/02 om 17u
• nu verkrijgbaar: verbroederingsmutsen om de winterkou te trotseren

dens het nieuwjaarsfeest wordt het jaarprogramma voorgesteld. En wees gerust, er is zeker weer voor elk wat wils.

de sociale media:

Het nieuwjaarsfeest gaat door op vrijdag 10 januari in zaal ‘t Spey. Zet dit alvast in ﬂuo in je agenda. Het wordt
beslist een leuke avond. We zorgen
voor een hapje en een drankje en volksdansgroep Canteclaer zorgt voor de
ambiance. Komen dus!

• Facebook: Femma Bruisend Vichte
• Anzegem app op je smartphone / iphone
• Uit in Anzegem (www.anzegem.be/uitanzegem

Nog geen lid, maar toch benieuwd hoe
het eraan toe gaat bij Femma Bruisend
Vichte? Schrijf dan zeker in voor het
nieuwjaarsfeest, waar het volledige jaarprogramma 2020 voorgesteld wordt.
Voor de meeste activiteiten zijn ook
niet-leden altijd welkom.
Onze activiteiten kan je ook volgen op

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

Wil je graag een beetje uitleg?
Contacteer dan Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte,
tel. 056/77.54.66,
e-mail debel.cosaert@telenet.be
Bestuursleden:
Christine Cosaert, Hilde Dehullu,
Cindy D’Hoop, Mady D’Hoop,
Marie-Roos D’Huyvetter,
Marie-Ann Van Assche
en Ingrid Vandepitte

Dorpsraad
Vichte
Wijnen

www.optieksynhaeve.be

NATHALIE KINT

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Harelbekestraat 8 - 8570 Vichte
tel. 056 0472 09 48 09
www.nathaliekint.be
info@nathaliekint.be
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Wanneer wie
dan ook, waar
ook ter wereld
de hand uitsteekt om hulp,
wil ik dat de
hand van AA er
altijd zal zijn
en daarvoor ben ik verantwoordelijk.
Dag iedereen,
Voor zo ver ik mij kan herinneren is dit
de achtste bijdrage van onze vereniging, waarvoor onze oprechte dank.
In de vorige edities konden we kennis
maken met het ontstaan van AA en zijn
werking, ook enkele nevenorganisaties
zoals “Al-anon” en “Alateen” kwamen
aan bod.
Om onze vereniging, zijn werking en
het resultaat ervan, nog meer kenbaar
te maken, hieronder een anonieme
openbaring:

ALCOHOL…. DE DWARSBALK !
Vroeg of laat stoot je met je hoofd
tegen die ellendige dwarsbalk die je
leven maakt tot een kruis.
Je wordt ziek … krijgt een accident …
Degene die je liefheb sterft …
Je carrière wordt gebroken.
Je wordt bedrogen, in de steek gelaten door je partner.
Men werkt je tegen, ruïneert je, wordt
vernederd, uitgestoten.
Je kunt niet meer mee, je wordt oud…
Deze dwarsbalk kan allerlei vormen
aannemen.
Hij kijkt niet naar titels, je plaats in de
maatschappij, je naam, je aanzien,
de dikte van je portefeuille, je relaties
of je succes bij de mensen
Je bent gelukkig,alles gaat goed...en
plots.... die verschrikkelijke dwarsbalk.
G
O
H
F
D

Het kan zoveel pijn doen dat je ontgoocheld,ontmoedigd en ontredderd,
dood zou willen zijn.
Het kruis is een realiteit in ieder mensenleven. Maar steeds meer mensen
zijn er niet meer tegen opgewassen.
Ze aanvaarden het niet meer en worden overspannen.
Velen gaan eraan ten onder,ook ik.
Je grijpt naar de ﬂes, wordt alcoholist
of je neemt drugs, kortom je leven
wordt een hel, en je kan het tij niet
meer keren. Psychiatrische instellingen worden overstelpt.
Je hebt geen keuze.

Markant heeft voor 2019-2020 een
nieuw thema.
• Natuurlijk zijn we weer met veel
nieuwe leden.
• Natuurlijk vervoegen ook jonge
dames onze groep.
• Natuurlijk komen we weer maandelijks samen voor een gezellige, interessante en leuke activiteit.
• Natuurlijk kijken onze dames ernaar
uit om elkaar weer te zien en een
beetje bij te praten.

Je draagt je kruis ofwel … zal het
kruis je verpletteren.
AA heeft mijn kruis niet verwijderd
maar… draaglijker gemaakt.
Die mijn geschiedenis kent weet
waarover ik het heb.
Indien ik AA niet had gekend was ik
er niet meer.
Eeuwig dankbaar aan alle vrienden.
Anoniem

In september stelden we ons jaarprogramma voor aan de hand van een minibeurs met standjes over de nieuwe
activiteiten. We leerden elkaar beter
kennen en natuurlijk behaalden enkele
groepen een 10/10 tijdens de quiz!

AA is voor iedereen:
Iedereen die meent dat hij of zij een
drankprobleem heeft, kan hulp vinden
bij AA.
Niemand wordt uitgesloten omwille van
geslacht, leeftijd, sociale rang, godsdienstige overtuiging of politieke opvatting.
Vichte telt twee AA- groepen, o.a. één
op maandag- en ook één op dinsdagavond, meer info bij:
Comité Openbare Informatie
Algemeen Dienstbureau
Grote Steenweg 149
2600 Antwerpen - Berchem
03/239.14.15
www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

Er mag natuurlijk nooit een bedrijfsbezoek ontbreken en we ontdekten de
kledinggroep ’Deleye’ achter de schermen. Bij thuiskomst konden onze mannen de aanwinsten voor onze garde
robe bewonderen.
In november kwam een imker met zijn
grote camionette en een kar vol ver
halen over bijen en materiaal voor de
honingworkshop. We luisterden aandachtig naar Carl over zijn imkeractiviteiten, over Trias die meehelpt om in
Oeganda ondernemende vrouwen te
helpen met de bijenteelt. Die avond
leerde hij ons om natuurlijke middelen
te maken op basis van honing.
In 2020 gaan we verder de natuurlijke
weg op en zouden het natuurlijk ﬁjn vinden als je ons komt vervoegen. Voor
verdere informatie kan je terecht bij Riet
Tack via markantvichte@gmail.com

R A F I S C H
N T W E R P
U I S S T I J L
O L D E R S
R U K W E R K

0478 433 736
Sanitair & centrale verwarming
Koper- en zinkwerk
P. Wielemansstraat 14
8570 Vichte
056 77 97 00
0478 22 50 01

!
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Andrew Furniere
Weggevoerdenlaan 62
0491 03 24 34
www.verhuur-furniere.be
verhuur.furniere@hotmail.com

KVLV-Vichte Agenda 2020
20/01/2020 Kookles “wokken, lekker
en snel” om 19u00 in ’t Prutske
12/02/2020 Manden vlechten met
Gerda Legrand (Kluisbergen)
03/03/2020 Kookles “Valduvis, lekkers
uit de Noordzee”
04/04/2020 Cultuuravond “Bella Italia”,
in samenwerking met Markant Vichte

Beste Vichtenaren,
Het einde van het jaar nadert met rasse
schreden. Straks wuiven we 2019 uit en
maken ons klaar om welkom te zeggen
aan een nieuw jaar en een nieuwe start.
2019 was een leuk, maar intens jaar. Er
kwam heel wat op ons af! In oktober
waren er de bvb. verkiezingen, en de
afgelopen weken was er helaas nog de
regeringscrisis. Maar… Okra kan zijn jaar
geslaagd noemen! We slaagden erin
om mensen samen te brengen, om te
laten genieten van onze koffienamiddagen, te sporten, te reizen, te kaarten,
enz…. We danken dan ook de geëngageerde mensen, die hierbij veel werk
hebben verzet en die er ook in 2020
voor al onze leden zullen zijn om ook
dan voor de nodige ontspanning te zorgen, die we allemaal nodig hebben. Nu
we het oude jaar bijna afgesloten hebben, is het bij ingang van het nieuwe
jaar de gewoonte om een aantal voornemens op te stellen. Veel nieuws zit
daar meestal niet tussen, integendeel.
Heel wat van die voornemens zijn een
kort leven beschoren en komen gewoon elk jaar terug op het lijstje te
staan. Het uitgelezen moment om die
van ons eens met jullie te delen. Die
staan alvast ingepland.
We werken eerst 2019 af. Op vrijdag
13 december maakten we tijd om dankjewel te zeggen aan onze vrijwilligers.

KVLV-Vichte Werkjaar 2020
Voorzitster
Greet De Kesel
056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
Secretaresse
Dorine Vandendriessche 056/77 31 37
dorinevds@skynet.be
Bestuursleden:
Martine Ostyn
056/77 97 40
ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve
056/77 80 88
carine@optieksynhaeve.be
Jolanta Kokoszko
0476/22 30 51
jolanta.kokoszko@outlook.com
Zij verdienen ons warm hart voor hun
vrije tijd, energie, inzet en enthousiasme. Als dank bezorgen we hen een ontspannende namiddag met koffie en
gebak en bieden hen ’s avonds een
smakelijk buffet aan. Op 16 december
sluiten we, traditiegetrouw, ons werkjaar af met ons kerstfeest dat opnieuw
doorgaat in de Rembrandt. We zorgen
als afsluiter weer voor top-amusement!
Okra wil ervoor zorgen dat 2020 opnieuw een jaar wordt om te genieten,
want wij staan klaar met een heel gevarieerd programma.
Onze voornemens ???
- Ontspanning en beweging bevordert
een gezonde levensstijl. Daarom gaan
we ook verder met onze sportactiviteiten: petanque spelen, wandelen en
ﬁetsen
- Naast bewegen zorgen wij ook voor
de nodige rust en ligt ontspanning en
genieten ons na aan het hart. Daarom
zorgen wij ook in 2020 voor leuke
amusementprogramma’s op onze kofﬁenamiddagen
- We gaan opnieuw op reis
- We vieren feest en zullen genieten van
mekaars gezelschap en vriendschap
- enz…
Hierna alvast in het kort de activiteiten
voor de eerste maanden:
- Kaarten en Rummikub op
donderdag 2 januari
- Petanque op donderdag 23 januari
- Kaarten en Rummikub op
donderdag 6 februari
- Petanque op maandag 20 februari
- Kaarten en Rummikub op
donderdag 5 maart
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The Blue Ghosts
Het korfbalseizoen is al vier maanden
ver en we hebben al heel wat beleefd:
Spannende wedstrijden, toffe trainingen, koekjesverkoop en een wandeltocht. Tijdens de wandeltocht mochten
we zowel leden als niet-leden verwelkomen en dit was zeer aangenaam. Onze
korfbalploeg is wel nog steeds op zoek
naar enthousiaste spelers van alle leeftijden. Er is bewegingsschool voor kinderen tussen 4 en 6 jaar. We hebben
ook ploegen U10 en U16.
Voor de jongeren is er onze kernploeg.
Daarnaast is er ook onze recreatieploeg
voor jong en oud, waarbij plezier héél
centraal staat. Voor meer info kan u mailen naar tuurderauw@hotmail.be of
0479 13 73 27.

- Voordracht “Het belang van honing”
op maandag 23 maart met degustatie
- Petanque op donderdag 26 maart
- Kaarten en Rummikub op
donderdag 2 april
- Maandag 6 april: Inschrijving 1 meiviering. Op 1 mei wordt de muziek
naar hier gehaald, zodoende kunnen
de mensen, die zich moeilijker kunnen verplaatsen ook genieten van de
show
- Voor de sportievelingen: “Start” van
de wandelingen op 9 april
- En nieuwe “start” voor de ﬁetsers op
16 april
- Maandag 20 april “Paasfeest” met
leuk amusement in “Rembrandt”
Vichte
- Petanque op donderdag 23 april
We wensen met heel ons hart, aan iedereen die dit leest, dat elke dag in het
nieuwe jaar even mooi mag zijn, zonder
verdriet maar vreugd, met een goede
gezondheid en heel veel liefde en
vriendschap om je heen. Wie graag de
smaak te pakken wil krijgen van onze
activiteiten, actief wil blijven genieten
en wil aansluiten bij Okra, kom gerust
naar een van onze activiteiten voor kennismaking. Wij zijn er voor jullie!
Fijne feestdagen
Van harte
Het OKRA-bestuur

Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag
een activiteit: petanque (1e) (in Zwevegem), wandelen (2e), kaarten (3e), uitstappen (4e)
Iedere woensdagnamiddag
ﬁetsen bij droog weer, vertrek om
14u00 aan de kerk
Filmnamiddag:
in de Budascoop te Kortrijk op 1ste
maandag, om 14u30
December
Dinsdag 10 december:
wandeling in Kaster
Dinsdag 17 december:
kerstledenvergadering Rembrandt
met voordracht door dokter Hendrik
Cammu “Wat moet ik geloven dokter?”
Januari
Dinsdag 14 januari:
wandeling Bassegembos
Dinsdag 21 januari:
Nieuwjaarsfeest met misviering, daarna receptie en feestmaal in de Rembrandt
Donderdag 23 januari:
Nieuwjaarsconcert met Sonny Vandeputte “Ode Cabaretiers” in CC De
Leest in Izegem
Februari
Dinsdag 10 februari:
ﬁnale quiz in Lichtervelde
Dinsdag 10 februari: wandeling
Dinsdag 25 februari:
halve daguitstap naar Texture en
Barco
Maart
Dinsdag 10 maart: wandeling
Dinsdag 17 maart:
ledenvergadering zaal Rembrandt
met voordracht door mevr.Debbie
Demiddell over “verslavingen bij jong
en oud”
Zaterdag 21 maart:
Andrea Bocelli in Sportpaleis Antwerpen
April
Dinsdag 14 april: wandeling
Dinsdag 28 april: daguitstap

Kim Clijsters, Justine Henin, Xavier Malisse,… Al
een tijdje gestopt
met tennissen, maar
op hun hoogtepunt trokken ze veel kinderen naar het tennisveld, kinderen die
ook als Kim wilden worden. Nu zijn het
namen als Federer, Nadal en Djokovic,
binnenkort Tsitsipas, Thiem, Zverev,
enz…
Nu spelen die oudjes niet meer, hoewel… Kim plant een comeback! Je bent
dus nooit te oud om te tennissen, én…
zeker niet te jong!
Nu zijn het David Goffin, Elise Mertens
en Alison Van Uytvanck die onze nationale trots uitmaken.
Wil je als hen worden, of, iets realistischer… zie je tennis ook wel zitten?
Tennisclub Vichte vzw organiseert al
jaren tennislessen voor jong en oud, beginners en gevorderden.
Binnenkort opent het zwembad van Anzegem-Deerlijk, nét naast de tennisterreinen. Als je eens langskomt, probeer
dan ook eens een balletje te slaan!
Alexander, onze tennisleraar, kan je perfect vertellen in welke groep je thuishoort, bij je vriendjes die ook pas

beginnen, of bij de al iets betere spelertjes, of in die gezellige groep van volwassenen, die ook nog ambitie hebben,
al is het nu om regelmatig een balletje
te slaan of om die forehand en backhand wat beter onder de knie te krijgen.
En TC Vichte
behaalde dit
jaar opnieuw
de titel van
Jeugdvriendelijke Tennisclub! Als dat al
geen reden is om je te laten zien!
Ga dus eens kijken op onze site:
www.tcvichte.be, neem eens contact op
met ons: tennisschoolvichte@gmail.com
voor de lessen of info@tcvichte.be voor
om het even welke andere info je zoekt
(lidgeld, activiteiten,…).
TC Vichte staat voor jullie klaar om een
mooie zomer aan te bieden op de buitenterreinen of tijdens de winter je skills
te onderhouden tijdens de lessen in de
sporthal.
En dan is er ook
altijd nog onze
bar: nà het tennissen kan je nog eens nakaarten, een
babbeltje slaan met je partners of een
afspraak maken voor je volgende wedstrijd of training.

Wandelclub De Textieltrekkers Vichte
bestaat 35 jaar
Ieder jaar organiseren wij
5 wandelingen. In 2019
namen 6.715 wandelaars
deel aan onze tochten.
En dat waren zeker niet
alleen leden van onze
wandelclub of van Wandelsport Vlaanderen. Ongeveer 1/3 van
de wandelaars zijn niet-leden die eens
een mooie wandeling willen maken. In
de startzaal en in de rustposten zijn
spijs en drank te verkrijgen aan zeer democratische prijzen. Alles aan €1,50 of
€2,50. Iedereen is welkom!
Voor iedere wandeling kan men kiezen
uit verschillende afstanden, van ongeveer 5 tot 35 km. U kiest de afstand die
u het beste ligt. Voor de deelnameprijs
hoeft u het niet te laten: €1,5 voor
leden; €2,5 voor niet-leden; kinderen
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onder 12 jaar wandelen gratis mee.
Hiervoor kunt u deelnemen aan een
deugddoende wandeling en bent u verzekerd.
De leden van de Textieltrekkers wandelen goedkoper en genieten bijkomende
voordelen, zoals een tijdschrift, busreizen, barbecue, ledenfeest,...
Kijkt u maar eens op
www.de-textieltrekkers.be.
Tot en met de paasperiode kunt u deelnemen aan 2 wandelingen:
- op zondag 23/02/2020, De “AKTIVtochten” met start in OC Groeninge in Kaster, 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 32 km
- op woensdag 29/04/2020, De “Grastocht” met start in Buurthuis De Gilde
in Sint-Lodewijk Deerlijk, 6 – 12- 18 24 km

We zagen het aankomen… Ook vorig jaar en tijdens de
viering van “900 jaar Vichte” werd al aan de alarmbel getrokken. Ons oude Romaanse kerkje vertoont serieuze barsten.
Al enkele jaren geleden was duidelijk dat het portaal
(westkant) van de Oude Kerk aan het verzakken was en
zagen we scheuren. In 2017 werden de barsten veel groter.
Monumentenzorg werd verwittigd en het gemeentebestuur
nam het initiatief om de ergste schade in te perken. Tijdens
onze evocatie “Historia Vehtae” konden we ook merken dat
de noordelijke kruisbeuk (de kant van de zij-ingang) barsten
vertoonde.
Op enkele maanden tijd, is de toestand veel verslechterd, in zoverre dat een boog van de kruisbeuk diende onderstut te worden. Het gemeentebestuur Anzegem nam de
terechte beslissing om voorlopig vanaf 2020 geen activiteiten meer in de Oude Kerk te laten plaatsvinden.
Ook in de buurt van de Oude Kerk vertonen huizen barsten en dat al sedert een tiental jaren.
Hoe kan het dat een gebouw dat oorspronkelijk werd
gezet rond 1110 (met weliswaar wat verbouwingen in zijn
geschiedenis), nu plotseling grote scheuren begint te vertonen? De noordelijke kruisbeuk die nu afscheurt, dateert
uit de veertiende eeuw (met een verbouwing in de 15de
eeuw). Het portaal is, samen met de sacristie in de 17de
eeuw gebouwd.
Wat is een mogelijke verklaring? Om dit met zekerheid
te weten, zal dit door specialisten moeten worden uitgezocht. De recente geschiedenis van de Oude kerk en zijn
omgeving kunnen ons misschien iets leren:
1. In de jaren ‘80 van vorige eeuw werden aan en rond de
Oude Kerk werken en aanplantingen uitgevoerd. Aan de

daken kwamen goten, rond de kerk werd een pad aangelegd . Dit zorgde dat het hemelwater niet meer in de
onmiddellijke omgeving van de funderingen neerkwam
maar werd weggeleid. Geleidelijk aan werd de ondergrond droger.
2. Dichtbij het portaal werden meer dan 10 esdoorns geplant. Ook zij zorgen, zeker nu ze al redelijk groot zijn,
voor een uitdroging van de ondergrond.
3. In de recente geschiedenis (laat 20ste eeuw) werd de
Kasselrijbeek in de Kerkdreef overwelfd.
4. In de jaren 2000 werden huizen en appartementen gebouwd in de naaste omgeving van de Oude Kerk. De ondergrond diende, voor de constructie van de kelderverdiepingen en funderingen, te worden “bemaald”. Heel
wat water werd toen aan de bodem onttrokken.
In Kortrijk moeten ze bij bouwprojecten... ter bescherming
van hun monumenten - ondergrondse verticale platen
aanbrengen vooraleer ze met oppompen van grondwater
beginnen. Zo blijft de waterhuishouding en de stabiliteit
van de ondergrond in de buurt gezond en komt er (nagenoeg) geen schade voor de nabije gebouwen.
5. Tenslotte zijn de gevolgen van de klimaatopwarming duidelijk ook hier te merken. We krijgen heel warme zomers
en het regent minder.
Recent vernamen we dat het gemeentebestuur een gespecialiseerd architectenbureau heeft gecontacteerd om de
stabiliteitsproblemen te onderzoeken en aan te pakken. We
juichen dit toe. Hopelijk kunnen spoedig adequate maatregelen worden genomen. De Oude Kerk van Vichte is een
parel voor de regio! We blijven heel alert.
Karel Demeulemeester,
voorzitter Vichtse Dorpsraad VZW
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Oude kerk van Vichte wordt gesloten

