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DE VERTELLER

Editoriaal

Men zegge en schrijve anno 1516, ergens in het tijdperk van de regenheiligen. De
volkse wijsheden “op Sint-Medardus, voor onze zonden, regent het dikwijls katten
en honden” of “Sint-Antonius nat, de boer drinkt van verdriet zich zat” blycken
waarachtig ende juist te zijn. De nobele Karel van Luxemburg, den landsheere die
net tot koning van Spanje was gezegend, had nog maar een paar weken daarvoore
in Ter Vichten den statigen kont van zijn welgevormd paard laten zien om daarna
naar den stede van Ghent of Oedenaerde met zijn meute volgelingen verder te
schrijden. Wellicht ende waarachtig om aldaar weer een scheve schaats te rijden en
ondertussen een handgeknoopte wandtapijte te kopen in den plaatselijken carpetlande voor één van zijn vele kastelen ende burchten. Den drank- enden schranspartij voor den Here Karel: hertog van Bourgondië, regent over Aragon en Castilië, op
het hof Ter Vichten bij Jacob Van der Vichten en zijn gemalin Florentine Wielant
was zeer goed verlopen. Van heinde enden ver kwamen de menschen kijken enden
medevieren, den feeste was een succes.
Nu gebeurde het dat menighe daaghen erna paniek was. Den plaetselijken dienst
van den brandwering was via hun apparaat van achterklap ten wete gekomen van
een geval van node. Alle plaetselijken vrijwillige boeren ende knechten sprongen
op hun karre enden karosse om zich naar hunne kazerne te spoeden. Ze spoeden
zich zo erge dat den staalbande op hun houten wielen één werden met den gravé.
Zo hard reden ze! Den houten huizen en voor de ryckere die met gebakken stene,
schoten als duysteren schymme voorbij.
Links, rechts, galopperen met ene karre is niet van den katte. En toen den laatsten bocht genomen werde om tot stillestaen te komen volgde het noodlot. Wist
den paerdenmenner niet meer waar den rem enden fren zaten of verloor den sukkeleir de controle over den paerdenkracht voor zich uitgespannen of zat den paerdestaart of een daeze in zijn oog? Hoe dan ook, de karosse vloog met paarden en
al door den voordeure en den muur van het huize des gemeenschaps binnen! Oei
wat een ravage was me dat zeg. Den deure was nog maar net vernieuwd of hop den
planke en chambrant lagen er weeral uit. Maar och wee, het slachtoffer was niet
den man der karre maar wel den beeltenis des jonges freule en antfan Prutske die

iets verder achter den voordeure stond. Nu moet je weten ende begrijpen dat den
beeltenis daar express geplaetst werde om het te beschermen tegen de vandaelen en
loslopende jeugdige of bedronken delinquenten.
Een halve Schot ende snoodaert hadden destyds het beeld al eens doen verdwijnen. Gehavend ende geschonden is het toen uit den stryde gekomen, onthoofd ende
verdronken in den vyver aan den windmolen naby den steenweeghe naar Deerlycke
enden Harelbeecke, en later nog eens van den voeten beroofd. De joncfrouwe
van Yveghemsen afkomste had al zo vele meegemaeckt. En nu dit nog! De dierne
verloor haer been tijdens den aenraeking met den karosse.
Wij hopen ten stelligste dat dezen kleinen herweder hersteld ofte vernieuwd kan
worden via den garantie van den karosse. Ende voor den euvelen die zijn paerden
niet onder controle hadde, haest ende spoed is niet altijd goed!!
Laat ons met de teletijdmachine van professor Barabas even terugkeren naar het
heden. Alhoewel het heden er nu ook niet al te zonnig uitziet. En dit is wel heel letterlijk te nemen. De regenwormen op de ploezes fuiven nog steeds. Het kan nog de
natste maand van de eeuw worden. Hmm, toch maar een reisje naar het zuiden boeken, denk ik dan.
Het zou natuurlijk kunnen dat de gemeenteraad de overvloedige regen besteld
heeft om hun toekomstige zwemkom te vullen. De inplanting rond of op de ploeterput achter de sporthal wordt nu bekeken. We blijven erbij dat het groene voetbalpleintje, aan de Stringe, moet gevrijwaard worden voor de vele sportieve activiteiten
die er plaats vinden.
De bewoners rond de oude textielfabriek Reynaert over het station willen ook
graag gevrijwaard worden, maar dan van zware industrie. Naar verluidt was er nogal
wat animo op de betreffende informatieavond. De omwonenden zijn natuurlijk
bezorgd. Je vindt hun grieven hier verder terug in deze overvolle Verteller. Zo overvol dat niet alle teksten een plaatsje vonden. We hebben het artikel met het openstellen van de voetwegen Mekeirleweg, Diestveldstraat en het overstromingsbekken
van de Kasselrijbeek niet in deze editie kunnen plaatsen. We zetten het alvast op
onze site www.vichte.be en bij de volgende editie komt het er zeker in.
Beste Vichtenaren en sympathisanten tot op één van de vele activiteiten tijdens
het zomerreces of op de ploeze tijdens de ommegang of bij de verhuis van de bibliotheek.
Vanwege de Dorpsraad Vichte, De redactie

Opgelet

Programma Ommegang

Bericht aan de bevolking en de inwoners van de betrokken straten.
Naar aanleiding van de ommegang en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 2 juli en 3 juli.
Op zaterdag 02.07.2016 vanaf 15u30 tot zondag 03.07.2016 om
20u00 is de toegang voor iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude Kerk.
Is de toegang voor iedere bestuurder verboden in beide richtingen,
met uitzondering van plaatselijk verkeer in de Kerkdreef te Vichte,
gedeelte tussen de Kerkdreef-Beukenhofstraat en de Oude Kerk.
Het verkeer komende uit de richting Deerlijk wordt ter hoogte van
het kruispunt Beukenhofstraat-Kerkdreef omgelegd via de Beukenhofstraat naar de Peter Benoitstraat (Vichte centrum)
Op zaterdag tussen 18u30 en 2u00 is de Vichteplaats verkeersvrij en
afgesloten vanaf het kruispunt met de Kerkdreef, den Hert en het
kruispunt met de Hoekstraat-Vichteplaats en is er tevens een parkeerverbod.
Op zondag 03.07.2015 is van 12u00 tot 24u00 de toegang verboden
voor iedere bestuurder in beide richtingen in de Vichteplaats (vanaf
de rode lichten tot aan het standbeeld van de verteller en in de Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats
en de Oude Kerk).Het is voor iedere bestuurder verboden stil te staan
of te parkeren in de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot aan den
Hert)
Tijdens de ommegangsfeesten van 2 juli tot en met 3 juli is de toegang verboden voor iedere bestuurder op het Markt- en Kasteelplein
(kermislocatie)
Er is tevens een tijdelijk verkeersreglement in de betrokken straten
voor de Juniorenkoers op zondag 3 juli.
Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen.

Vrijdag 1 juli
Van 18u30 tot 21u00: KSA Vichte Meisjes
lokaal Beukenhof Friet ’n Beat Heus frietkot
t.v.v. de kampen, daarna danstent en groot
scherm indien Belgen spelen
Zaterdag 2 juli
18u00-01u30 16e Ploezerock,
Place Pia (grasplein voor het kasteel)
Diverse (tribute) rockbands (zie affiche hiernaast)
Org.: Ploezerock, inkom gratis
Café Het Molenhuis: Springkasteel
Zondag 3 juli
15u00 - 17u30 Ommegangsprijs
Wielerwedstrijd voor Junioren
Inschrijvingen Café de Watermolen, start
aankomst Oudenaardestraat (café de Gilde)
Café Het Molenhuis: Springkasteel
Vanaf 18u00 BBQ beenham met salade en
frieten + aperitief
volw. 14 euro, kind. 8 euro
VVK in het eetcafé Het Molenhuis (reservatie voor 1 juli)
Gelieve jullie huizen te tooien met de Vlag
van Vichte, alvast bedankt.
(vlaggen te verkrijgen bij het bestuur van de
Dorpsraad of in Café den Hert)

Enkele weetjes vanuit de kerk van Vichte

Vormselviering 2017

Heel wat mensen
plannen
graag een jaarmis
voor een overledene. Mogen we
vragen om dit tijdig te plannen.
Dit kan steeds
bij zuster Jeannine Klooster Kerkdreef 4 Vichte 056 77 75 35
Je kan een jaarmis aanvragen voor een vrijdagavondviering om 18 uur of een zondagsviering om 10u30.
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 Verhaeghe 056/42 37 10. (sofie.jean-yves@telenet.be)
Een uitvaart in beperkte kring kan ook in

Ouders, wonend in Vichte die
een dochter of zoon hebben die
in 2017 in aanmerking komen
en kiezen om het H. Vormsel te
ontvangen gelieve voor 15
augustus naam en adres gegevens door te mailen naar Diaken
Jean-Yves Verhaeghe email:
sofie.jean-yves@telenet.be of
naar Edith Bourgeois email:
edith.bourgeois@telenet.be.
Ouders die in juni al een persoonlijk schrijven ontvingen van
de
VOrmselCAtechese werking
hoeven dit niet te doen.
De vormselviering is voorzien op
zaterdag 22 april 2017 om
14u30 in de kerk van Vichte.
Jean-Yves Verhaeghe

de kerk (St.-Stefanuskerk) of in de kapel
(Emmaüskapel).
Elke vrijdagavond is er een viering om 18u
in de Emmaüskapel. (kapel van de kerk van
Vichte)
Op zondag is de viering telkens om 10u30
in de St.-Stefanuskerk.
De St.-Stefanuskerk is elke dag open voor
stil gebed. Je kan er ook terecht om een
kaarsje aan te steken.
Je bent van harte welkom!
Op zondag 3 juli om 10u30 zullen drie
gewezen pastoors van Vichte (José Vercaemst - Jo Hanssens en Walter Declercq) hun
gouden priesterjubileum vieren in de St.-Stefanuskerk.
Jean-Yves Verhaeghe, Diaken
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte
056 42 37 10
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Beukenhof
Petanqueclub
elke woensdag om 19u
van juni tot
september

Elke woensdag van begin juni tot eind september spelen
we petanque op de 2 terreinen in het gemeentelijk park
Beukenhof, in een vriendschappelijke sfeer en zonder
competitiedrang (maar iedereen wint wel graag). Voor
mannen en vrouwen met ballen!
Deelname gratis. Iedereen welkom!
Info: Jan Vanleeuwen, Pol Ostyn, Ghislain Depoortere
0499 184 352

Voetwegen 29 en 19
worden na 14 jaar opnieuw opengesteld.
Nieuw Kasselrijbeekpad in Vichte.
Lees meer op www.vichte.be

WIEL
IN
WIEL
Ons wielerseizoen start op zondag 3 juli 2016
met een JUNIORENKOERS.
De start is om 15u00 met de inschrijvingen in
Café de Watermolen, 15 ronden moeten worden afgelegd voor een totaal van 94,5 km.
Op zondag 28 augustus 2016 is er een NIEUWELINGENKOERS tijdens de Kermis Lendedreef met om 16u00 start. Deze 53ste EREPRIJS Maurice Derycke telt 16 ronden met en
totaal van 67,2km.
De Vichtse wielerweek kondigt zich terug
aan vanaf 17 september 2016 met de bekende VELDCROSS en met op kermisdinsdag 20
september 2016 de 84ste VLAAMSE TEXTIELPRIJS VICHTE .
Deze wielerwedstrijd is in het professioneel
wielergebeuren een begrip geworden en in
onze gemeente één der mooiste evenementen van het najaar.
De “VELDCROSS DER VICHTENAREN” is al
aan de 12 de editie toe. Op zaterdag 17 september 2016 verwachten we u massaal in de
kerkdreef voor dit evenement.
Als toeschouwer zal je weer niets missen van
de wedstrijd want het parkoers is volledig in
en rond de Kerkdreef uitgestippeld. De start
is op het einde van de Kerkdreef aan het
kapelletje en de aankomst na 10 ronden aan
de school in de Kerkdreef.
Ook de jongere veldcrossers zullen zoals verleden jaar terug kunnen aantreden in vooruitgeschoven wedstrijden; deze wedstrijden
worden gereden in verschillende categorieën
volgens de leeftijd van de jonge crossers Dit

jaar staan deze wedstrijden open voor alle
jongeren van Anzegem, inschrijvingen kunnen gebeuren via de website van de sportdienst van Anzegem. De duur van de wedstrijden zijn aangepast aan de leeftijdsgroepen.
Op kermisdinsdag 20 september 2016 wordt
de 84ste editie van de VLAAMSE TEXTIELPRIJS
voor Elite en Beloften.
Voor de wedstrijd zullen, op een podiumwagen opgesteld aan de gebouwen voor Steeno
de inschrijvingen doorgaan met enkele interviews.
De wedstrijd telt 14 ronden met een totale
afstand van 175km met start aan de plaatse
om 14u00.
Er zijn terug verschillende VIP-arrangementen dit jaar. De Viplounge zal plaats hebben
in de gebouwen van STEENO, één van onze
hoofdsponsors van de TEXTIELPRIJS. De aankomst wordt ook voorzien aan de gebouwen
van STEENO, met gebruik van de verschillende parkings rondom de bedrijfsgebouwen.
Een dranktent voor het publiek wordt opgesteld die verzorgd wordt door het bestuur
van Wiel In Wiel.
De wielerliefhebbers zullen niets moeten
missen van de wedstrijd want er wordt
gezorgd voor rechtstreekse beelden van de
wedstrijd op een groot LED-scherm aan de
aankomst. Een unicum voor een kermiskoers.
De aankomst wordt voorzien omstreeks
18u00.
Natuurlijk kunnen we niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen. Ze staan
paraat voor de veiligheid van de renners, laat
ons ze respecteren.
Het bestuur verheugt zich dat talrijke Vichtenaren op al de wedstrijden present tekenen.
We hopen op spannende en sportieve wedstrijden.

Beste KSA-minnende Vichtenaren
Om er maar meteen in te vliegen met een cliché zo oud als de
straat: wat vliegt de tijd toch.
Het lijkt wel alsof we ons
gisteren nog aan het
amuseren waren in
één of andere activiteit. Helaas behoren
ondertussen ook de
laatste activiteiten van dit KSA-werkjaar tot
de verleden tijd.
Maar niet getreurd: voor we ons even volledig van het KSA-leven afsluiten is er nog de
absolute kers op de taart: het kamp. Waar
dat dit jaar precies plaatsvindt?
De kapoentjes en tiptoppers bevinden zich
van 11 tot 20 juli in het Antwerpse Balen. De
kabouters sluiten vanaf 15 juli bij hen aan.
De knapen en jonghernieuwers daarentegen
laten de Antwerpse gehuchten voor wat ze

zijn en gaan de buurt rond Chimay onveilig
gaan maken. Dat doen ze van 3 tot 12 juli.
Als laatste gaan ook de leiders er samen even
tussenuit. De hernieuwers zakken namelijk
van 23 juli tot 1 augustus af naar het noorden van Italië.
Traditiegetrouw beloven het weer bijzonder
plezante dagen te worden. Nu nog de weergoden die ons gunstig gestemd zijn…
Van gunstig gestemde weergoden gesproken. Puilt uw agenda al uit van de barbecues
in het vooruitzicht? Dan hebben we uitstekend nieuws voor u. Onze ‘cuvée KSA’-wijn
ligt namelijk nog steeds in de rekken van AD
Delhaize Vichte. Ideaal om een zomerse barbecue of andere avond op te leuken. Daarnaast steunt u ons nog eens de goede zaak:
€1 per verkochte fles gaat naar KSA Ter Vichten. Passeer dus zeker eens met uw karretjes
langs het wijnrek aan de kassa om een flesje
witte of rode ‘cuvée KSA’ in te laden.

Beste KSA-ouders, -leden en -sympathisanten
Het eerste KSA Vichte meisjesjaar is voorbij gevlogen! Wij
hopen dat alle leden alweer
genoten hebben van een jaar
vol spel en plezier!
Natuurlijk moet de kers op ons
KSA-jaar nog komen. Van 12 tot 20 juli gaan
wij met z’n allen op kamp naar De Melkweg
in Bree. Op deze toplocatie zullen wij ons
negen dagen volop amuseren. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen kampthema, maar
sssst die blijven nog even geheim! Jullie zullen het kampthema en nog veel meer info
over het kamp verkrijgen in de vorm van een
kampboekje. Ten laatste 1 juli zal dat in jullie
brievenbus te vinden zijn! Wij kijken alvast
uit naar een spetterend kamp en hebben
onze gebeden al richting de weergoden
gericht!
Vooraleer we op kamp vertrekken staat er
nog een evenement op de agenda! Op vrijdagavond 1 juli organiseren wij Friet ’n Beat
aan onze lokalen in het Beukenhof! Jullie
kunnen samen met jullie ouders, broers, zussen, tantes, nonkels, vrienden en iedereen
die je maar wil frietjes komen smullen aan
ons lokaal. Als je weinig tijd hebt kan je ook
frietjes bij ons komen afhalen! We bakken
van 18u30 tot 21u00. Daarna openen wij
onze danstent en kunnen jullie een dansje
placeren om de zomer goed in te zetten!

Indien onze Rode Duivels moeten aantreden,
voorzien wij uiteraard een groot scherm,
zodat we allen samen de match kunnen volgen!
Voor de leden die niet meekunnen op kamp
is het nog wachten tot eind augustus. Dan
gaan wij van deur tot deur om huidige en
nieuwe leden in te schrijven voor een nieuw
KSA-jaar. Op zaterdag 17 september geven
wij dan officieel het startschot op onze Startdag! Van 14u00 tot 17u00 mag iedereen die
wil komen proeven van het KSA-leven. Je kan
erna nog beslissen of je wil inschrijven.
Als laatste maken wij graag nog eens extra
reclame voor de KSA-wijnen die te koop zijn
in Delhaize in Vichte! Aan de kassa vinden
jullie zowel rode als witte wijn van KSA Vichte meisjes. Één fles kost € 4,99 en daarvan
gaat één euro naar onze vereniging! Wij
bedanken alvast iedereen die een flesje kocht
voor de steun!
Ziezo, hierbij zijn jullie weer helemaal up-todate! Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen aan ons lokaal op 1 juli en kijken al uit
naar een spetterend kamp! Bij vragen of problemen kunnen jullie steeds terecht bij de
hoofdleiding Fien Pareit: 0478 84 66 78 en
Margot Demeulemeester: 0498 67 24 24. Via
mail zijn wij bereikbaar op: ksavichtemeisjes@gmail.com. Op facebook vindt u ons
terug onder de naam: KSA Vichte meisjes.
Veel zonnige groetjes
De leidsters van KSA Vichte meisjes

TC vichte
Zomerkampen
& lessenreeksen
Inschrijven voor de zomerkampen van TC
Vichte kan nog steeds! Doelgroep: van 5 tot
12 jaar.
Stages gaan door in de volgende weken:
maandag 4 t/m vrijdag 8 juni
dinsdag 16 t/m vrijdag 19 augustus
maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus
Verdere info en prijzen zijn terug te vinden
op www.tennisschoolfundamentals.be.
Vanaf begin augustus kan er ook ingeschreven worden voor de nieuwe lessenreeksen tijdens het schooljaar. Deze vangen aan eind
september/begin oktober en gaan door:
Multimove (3 t/m 5 jaar): op woensdag
KidsTennis (5 t/m 12 jaar):
op maandag en/of woensdag
TienerTennis (12 t/m 18 jaar):
woensdag en/of zaterdag
Volwssenen (18+):
maandag en/of zaterdag
Ter info: TC Vichte is een officieel erkende
Multimove aanbieder. Uw kind kan dus vanaf
zeer jonge leeftijd bij ons terecht voor z’n
wekelijkse portie sport en bewegingsvaardigheid!!! U leest er meer over op de site.
Concrete vragen kunnen altijd gesteld worden via info@tennisschoolfundamentals.be
of via het nummer 0472/40.39.76 (Jürgen
Thienpont - hoofdlesgever TC Vichte)
Sportieve groeten,
Jürgen Thienpont, hoofdlesgever Tennisschool FUN!damentals
0472/40.39.76
www.tennisschoolfundamentals.be

Help ons
verhuizen!
De bib van Vichte verhuist
van De Stringe naar de
Raadzaal
(Beukenhofstraat 42). Om de verhuis
vlot te laten verlopen, krijgen bezoekers de
kans om meer materialen te lenen. Deze
moeten maar vanaf 17 augustus naar onze
nieuwe locatie terug gebracht worden. Leen
dus extra veel boeken om tijdens je zomervakantie te lezen en bespaar zo wat heen en
weer geloop!
De grote opfriswerken zijn achter de rug.
Vanaf 1 juli start het verhuizen en is iedereen
welkom in beide locaties, na de jaarlijkse
vakantie zou alles moeten op punt staan in
de Raadzaal.
Openingsuren
maandag
16u-17u30
woensdag
17u-20u
zaterdag
10u-11u30
Vakantie
Na al dat hard labeur gaan we er even tussenuit…
Woensdag 20 juli van 17u tot 20u is de laatste
dag. Terug open woensdag 17 augustus.
Nieuwe locatie… daar klinken we op!
Op zaterdag 17 september, tijdens het kermisweekend, heffen wij het glas op de nieuwe bib. En op de “Dag van de Klant” op
zaterdag 24 bedanken wij al onze bezoekers
i.s.m. de Wereldwinkel.
Noteer alvast en kom dus zeker eens langs!

BON DIEU …
gratis openluchtfilm met avondpicknick op unieke locatie!

Maak van het
11-juli feest
een fijne gezinsuitstap!

zondag 10 juli 2016
in Vichte
Op zondag 10 juli kunt u op gelijk welk
moment inpikken op het aanstekelijk 11 Juliprogramma. Wat is er die dag allemaal te
doen?
Een overzicht:
• 10.30u: eucharistieviering in de St. Stefanuskerk te Vichte
• 11.30u: academische
zitting en receptie in
‘De Stringe’.
Gastspreker is de heer
Peter Van Rompuy,
Eerste ondervoorzitter
van het Vlaams Parlement en Senator.
• 12.30u: beenham met keuze uit een groot
aantal gevarieerde
groenten en fruit,
sauzen, brood en aardappelen.
• 14.30u: optreden van
DE BLIK DOOZE BAND.
De kostprijs voor het eetfestijn en het optreden is slechts €15. Kinderen tot 12 jaar
betalen €12 en voor kinderen tot 5 jaar is het
gratis.
Inschrijven kan tot 4 juli via
11julicomiteanzegem@gmail.com
Uw reservatie is definitief na ontvangst van
het juiste bedrag op rekening van het 11-juli
comité Anzegem BE48 0635 9360 0427 met
vermelding van het aantal volwassenen en
kinderen.
Ook kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden van DF Vichte, DF Tiegem-Ingooigem en
DF Anzegem- Kaster.

ZIEKENZORG
VICHTE – INGOOIGEM
dinsdag 5 juli
KAMPIOENVIERING
(enkel voor kaarters en hobby)
dinsdag 6 september start van het nieuwe
seizoen : kaarters en hobby.
dinsdag 20 september KERMIS VICHTE –
OPEN DEUR – iedereen is welkom in ons
Huiscafee
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Zaterdag 20 augustus 2016 organiseert de
bib voor de 3de keer een film in openlucht.
Dit jaar kan je zelfs vooraf picknicken.
Vanaf 19u is de picknickweide open. Breng
dus je eigen picknickmand meeen i.s.m. de
Buurderij zorgen we voor een verfrissend
drankje en een lekker dessertje voor iedereen
die komt eten.
Vanaf 20u45 verwelkomen we ook mensen
zonder picknick aan De Kleine Kluis. Wanneer de zon onder is, zoekt iedereen een
plekje met eigen meegebrachte stoelen, kussens en/of dekentjes. Dan kan de film gestart
worden.
Dit jaar staat een heerlijke ontspannende
Franse film op het programma:
Claude en Marie Verneuil zijn afkomstig van
katholieke ouders uit de grote provinciale
bourgeoisie en nogal conservatief. Maar ze
zijn altijd ruimdenkend geweest. Het was
echter even slikken toen hun eerste dochter
trouwde met een moslim, hun tweede met
een Jood en de derde met een Chinees. Hun
hoop dat hun laatste dochter toch voor de
kerk trouwt, wordt aangewakkerd wanneer
ze vernemen dat ze een brave katholieke
jongen heeft ontmoet.
Is het slecht weer? Dan tonen we de film binnen in de Kleine Kluis.
I.s.m. provincie West-Vlaanderen, Mooov, UiT
in Zuidwest en De Buurderij Anzegem-Vichte.

OKRA

Beste Vichtenaren,
De weergoden zijn Vichte tot nu toe gunstig
gezind, houden zo zou ik zeggen.
Het is voor het ogenblik moeilijk voor de verenigingen, te zeggen waar de vergaderingen
of voordrachten kunnen doorgaan. Het is
zoeken om een waardig onderkomen te vinden.
Na een toertje op de draaimolen tijdens
de”Ommegang”werken we verder aan de
gewone activiteiten, zoals kaarten-wandelen-fietsen en petanque.
Het jaarlijks familiefeest vindt plaats in
het weekend van zaterdag 13 en zondag
14 augustus 2016.

FAMILIEFEEST 2016
CC De Stringe Vichte
zaterdag 13 augustus
18u30 bingo avond Iedereen welkom, €1 per
lot, mooie prijzen te winnen:
electro , verrassingsmand; reistrolley,
zondag 14 augustus
11u00 aperitieven
12u00 middagmaal Hesp van de chef , salade gourmand en frietjes a volonte
volwassenen €14
kinderen ≤12 jaar € 7 (frikadellen met
frietjes op aanvraag )
kaarten vooraf te bestellen tot en
met 10 augustus .
Vancamelbeke Ivan 056 77 32 87
Vandeginste Laureins 0497 53 25 93

zondag 11 september 2016
8570 Vichte
07u00 - 15u00

de

21e

Prutsketochten

4- 6-12-18-25-32-42km.

Start: CC. De Stringe, Ommersheimplein 4,
8570 Vichte - Wisselbekertocht
Wandeling langs het oud kasteel en de oude
kerk van Vichte en dan via verschillende
paadjes naar de Wortegemse bossen tot aan
de voet van Nokere berg. Op de terugweg
langs de Tjamelvijvers en het kasteel van
Wortegem.
De kleine afstanden wandelen door het park
van het Beukenhof en de Vlindertuin.
GRATIS BEVOORRADING aangeboden door
de CM.
Verzorgde rustposten met diverse streekbieren. Beschermde tocht.
donderdag 27 oktober 2016
8570 Gijzelbrechtegem
07.00 - 15.00u.

10e Zaaitocht
6-12-18-24 km

Start: OC. De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42, Gijzelbrechtegem.
Wandeling in een van de mooiste dorpjes van
het zuiden van West-Vlaanderen, met zijn
heuvelend parcours die ook door het Bouvelobos trek.
Uitwisseling en afstempeling spaarkaarten
van de Textieltrekkers en Leie-Scheldevriendentrofee.

Milieuvergunningsaanvraag
Grond-, Afbraakwerken en Betonwerken Karl D’HAE13u00 koffie & cake
14u00 petanquetornooi Grote prijs Kantoor
Willy Van Den Berghe
Crelan – Verzekeringen – Securex –
Immobilien
duplette inschrijving ter plaatse van
13u30 tot 14u00
deelnameprijs €1 per persoon. (aparte
kinderreeks tot 14 jaar)
• enkel voor bewoners van GrootAnzegem .
• bij regenweer wordt er binnen op
matten gespeeld .
• voorinschrijving: Naessens Paulette
0485 30 42 87
18u00 Trekking tombola
maandag 12 september 2016 is er inschrijving
voor de palingreis van dinsdag 11 oktober
2016, dit keer in de ingang van de kerk,
wegens gebrek aan lokaal.
Eveneens is er maandag 12 september 2016,
de voordracht over ”het geheugen”. Deze
gaat door in de bar van De Stringe om 14u30
met als verwelkoming een kopje koffie en
likeurtje.
Zaterdag 17 en zondag 18 en dinsdag 20 september 2016 is er weer volop ambiance in
Vichte met de jaarlijkse kermis. t’Amusement.
Donderdag 15 september 2016 is de laatste
fietstocht voor 2016, met verrassing, wat niet
wil zeggen dat je niet op eigen houtje verder
kan fietsen.
Het OKRA- Bestuur

De zaakvoerders van textielbedrijf Slots konden ons absoluut boeien… kwaliteit top.
Was het met een fietstocht of tijdens een
rustgevende reeks yoga in Zen Xan Thi, we
werkten samen aan onze conditie… “mens
sana in corpore sano”.
Dank aan de vele dames en sympathisanten
die onze actie ‘Graag Gedaan’ tot een waar
succes maakten. We mochten met de werkgroep vrouwenopvang een hele vracht artikelen (t.t.z. meerdere auto’s vol) leveren aan
het Vrouwenopvanghuis te Kortrijk, goed
voor 50 welkomstpakketten t.v.v. vrouwen in
moeilijkheden.
Onze afsluiter belooft weeral een ‘warme’
zuiderse avond te worden. Op 30 juni verwent het Markantteam, na een wandeling in
Tiegembos haar leden met een heerlijk Italiaans buffet. Inschrijven kan bij Hilde 056 77
92 60 of via marnix.verhaeghe@skynet.be.
Vanaf september staan uiteraard weer nieuwe activiteiten in de steigers, zoals steeds
met verrassende en gezellige onderwerpen.
We bezoeken in september een heuse pluktuin in Oeselgem, vieren op 6 oktober met
Markant Vichte op een prachtige locatie
60 jaren vol fantastische activiteiten en plannen een minireeks lijndansen. Eind augustus
vind je het volledige programma op onze
website.

Begin april werden de omwonenden van de
vroegere Textielfirma Reynaert / Pouleyn, op
de hoogte gebracht door de gemeente Anzegem dat het bedrijf van Grond-, Afbraakwerken en Betonwerken, Karl D’HAENE uit Kaster een milieuvergunningsaanvraag ingediend had voor het uitbaten van een bedrijf
ZWARE INDUSTRIE KLASSE 1.
Na kennisname van het dossier, stelden de
omwonenden vast, dat de onderneming heel
veel hinder en verkeersproblemen zou veroorzaken voor de hele omgeving in Vichte
tussen de N36 en Sint-Lodewijk.
De site van 30.000m² zou verhard worden en
het bedrijf plant een maandelijkse periode
voor breken van beton en ander puinafval,
hetgeen grote stofhinder (inclusief asbeststof) zou veroorzaken voor honderden
woningen, die in de meest courante windrichting liggen. De geluidshinder en de trillingen vallen ook niet te onderschatten, brekers maken lawaai, en hoewel een muur van
5 meter hoog rondom de site voorzien is, kan
dit het geluid onmogelijk tegenhouden.
De uitritten van de site zijn voorzien voor
33% in de Beukenhofstraat en 66% in de
Olekenbosstraat, hetgeen moeilijk telbaar is.
Deze straten dragen een tonnagebeperking
en zijn niet voorzien op dergelijk zwaar
vracht- en containerverkeer. Bovendien leiden deze wegen naar de dorpskernen van
Vichte en St-Lodewijk alsook naar de Belgiek.
85% van de kinderen uit Vichte moeten door
de Beukenhofstraat om naar de 2 scholen te
gaan. Het fietspad is op veel plaatsen zelfs
niet gescheiden van de rijbaan. En dan zijn er
ook nog de diverse recreatiegebieden op dat
traject.
Het gaat ook niet over gewone bestelwagens
of vrachtwagens, het bedrijf voorziet een
wielwasinstallatie en een weegbrug, dus het
gaat wel degelijk om heel zwaar rollend
materieel en ook externe bedrijven die hun
puin en afval naar de site mogen brengen in
containers.
De firma D’Haene vraagt transporten aan
vanaf 5u ‘s morgens tot 19u ‘s avonds, ook

op zaterdagen en occasioneel op zon- en
feestdagen, hetgeen neerkomt op 7d/7.
Tijdens de periode van openbaar onderzoek
werden 703 bezwaarschriften ingediend, dit
toont de grote bezorgdheid aan van de
omwonenden en het ontbreken van een
draagvlak voor de komst van een dergelijk
bedrijf.
Wij zijn niet tegen de firma of de persoon
van Karl D’Haene, wij gunnen hem de groei
van zijn bedrijf, maar dit moet gebeuren op
een daartoe voorziene en aangepaste site.
Wij zijn ook niet tegen industrie of economie, wij zien een gewoon bedrijf of de voorzien KMO-zone gerust zitten.
Intussen is er op 10 juni milieucommissie
geweest in Brugge, daar hebben de aanvrager en de omwonenden hun bezorgdheden
kunnen bevestigen.
De gemeente Anzegem heeft niet geadviseerd, wegens belangenvermenging en banden met omwonenden/bezwaarschriftindieners. Dit komt in Brugge aan als een positief
advies, hetgeen voor de honderden inwoners van de Beukenhofstraat / Mekeirleweg
/ Olekenbosstraat / Klijtstraat / Kerkstraat /
Overakker / Elf Novemberwijk / Lendedreef /
Schaliënhof een grote ontgoocheling is, daar
Anzegem op die manier geen blijk geeft van
respect voor de burgers van Vichte en zijn
verantwoordelijkheid ontloopt! Anzegem
wil op de rand van de gemeente een vuile
stip laten ontstaan die de hele omgeving op
termijn onbewoonbaar maakt.
We wachten de beslissing vanuit de Provincie
af halfweg juli.
Het is de taak van onze gemeentelijke
beleidsmensen in Anzegem om de burgers te
beschermen en te laten wonen in een omgeving waar het goed en veilig is, waar kinderen nog met de fiets naar school kunnen.
We danken de vele Vichtenaren die onze
bezorgdheid delen en we willen graag
samen streven naar een leefbare toekomst
voor Vichte!
De omwonenden

WIJKKERMIS LENDEDREEF

iedere ronde premie voor de eerste €
10 en tweede € 5
kleedkamers voetbalterrein Lendedreef
inschrijving en prijsuitdeling in de
tent
start: Maurice Derycke Lendedreef 48
Aankomst: Lendedreef 45
20u30 Trekking TOMBOLA STEUNKAARTEN
1ste prijs €150 CADEAUBON
Slagerij Claude Vandeputte
2de prijs €100 CADEAUBON Bart Bikes
3de prijs €50 CADEAUBON Beddeke
4de prijs MICROGOLFOVEN
Maurice Derijcke
5de prijs RADIO EN CD SPELER
Maurice Derijcke
6de prijs KOFFIEZET Maurice Derijcke
EN NOG VELE WAARDEVOLLE PRIJZEN
21u00 GEZELLIG SAMENZIJN

(Lendedreef, Elf-Novemberlaan, Edgar Tinelstraat en Herman Roelstraetestraat)
Activiteiten in de tent naast het voetbalveld
Lendedreef aan Boterbloemstraat.
Vrijdag 26 augustus 2016.
19u00 “receptie “ voor de sponsors met hapjes en belegde broodjes
21u00 BINGO-AVOND: 6 loten voor €5
€2000 prijzen - iedereen welkom
3 hoofdprijzen, Tv flatscreen 40cm *
zitzak * donsdeken
hoofdprijzen geschonken door
‘t Beddeke - Tiseco - JC Techniek C & V Construct
22u00 Schlagerfestival.
Zaterdag 27 augustus 2016.
15u30 koffiefeest voor de gepensioneerden
van de wijk.
Vanaf 19u00 GRATIS ovenkoek met beenhesp
en sla en tomaat voor inwoners van
de wijk tot 20u30. Niet-inwoners € 7,5
vooraf in te schrijven bij Hilde Vanhoutte (tel. 0495/9084 80)
20u30 tombola voor de gezinnen van de
wijk aanwezig in de tent:
1ste prijs FIETS geschonken door
Slagerij Claude Van de Putte
2de prijs: € 50 waardebons
3de prijs: € 30 waardebons
En nog ±10 waardevolle prijzen.
21u00 SPECIAL ACT: Vlaamse Zanger “STIJN”
van schlager tot wals en van dance tot
slow, kortom voor elk wat wils.
Aanstekelijke Nederlandstalige songs.
23u30 Lendedreefse dansfolie

Wil je kennismaken met markantactiviteiten,
stuur dan voor meer info gerust een mailtje
naar doortjeDV@telenet.be of bel naar
0499 80 08 73. Kom alleen of met vriendinnen proeven en voel je welkom.
Wil je deel uitmaken van ons dynamisch Markantteam, geef dan gerust ook een seintje.
We vertellen je graag meer hierover.
Bekijk intussen ook de fotogalerij van onze
website www.markantvzw.be/vichte en volg
’Markant Vichte’ ook op Facebook.
Welkom… en tot gauw.

Zondag 28 augustus 2016.
11u45 BARBECUE
inschrijven voor 25 augustus bij
Hilde Vanhoutte(tel.0495/ 9084 80)
16u00 53 ste EREPRIJS MAURICE DERYCKE
WIELERWEDSTRIJD VOOR NIEUWELINGEN BWB.
afstand: 67,2km of 16 ronden van 4,2
km - € 500 aan prijzen

Agenda
donderdag 30 juni afsluiter, Italiaanse avond
met wandeling en zuiders buffet
donderdag 8 september bezoek aan de
pluktuin in Oeselgem
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21ste Schaliënhoffeesten
CC De Stringe te Vichte
zaterdag 3 september 2016
vanaf 14u00 springkasteel
9e Schaliënhof loop in en rond de wijk,
info: wim.merlevede@telenet.be
14u45 start afstanden voor kinderen
(per leeftijdscategorie )
16u00 start wedstrijd +12 jaar
over 2,5 - 5 en 10km.
17u30 prijsuitreiking en prijzentafel via
loting onder de aanwezigen .
19u30 varia - qui (4 spelers per ploeg),
inleg € 15 per team
prijs voor alle ploegen inschrijven voor 31 augustus
wim.merlevede@telenet.be
zondag 4 september 2016
vanaf 11u00 Gezellig aperitieven
12u00 barbecue à volonté
volwassenen € 17 (1 aperitief inbegrepen)
kinderen tot 12 jaar € 8
6 soorten vlees, 8 soorten groenten / fruit
frietjes en 2 warme sausjes .
kaarten enkel vvk bij de bestuursleden

Volgende activiteiten zijn gepland:
iedere dinsdagnamiddag een activiteit:
petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e) uitstappen (4e).
iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog
weer, vertrek om 13u30 en 14u30 aan de
kerk.
damesfietsen: elke woensdag om 19u, vanaf
1 mei 2016.
filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk op
maandag 12/09 om 14u30.
Juli
dinsdag 19 juli (Rembrandt) voordracht om
14u30 “Vrolijk gezond” door mevr. Hilde
Demurie en voorstelling nieuw jaarprogramma en kaarting

Augustus
zondag 1 augustus: Musica Antiqua te Lissewege Dinsdag 16 augustus kaarting in de
Stringe
September
dinsdag 20 september kaarting in de Stringe
vrijdag 23 september Music for peace Heverlee
dinsdag 27 september daguitstap naar
Noord-Frankrijk, bedrijfsbezoek aan Cristal
d’Arcques en stadsbezoek Rijsel met gids.
Oktober
dinsdag 18 oktober (Rembrandt) voorstelling
Lourdes” door Jeanpetter + breughelmaal
en kaarting.

We gaan er eventjes tussenuit…
uitstapjes maken met vrienden
op vakantie naar het buitenland
het verstand op 0 en genieten
van deze tijd en het weer !
Wij starten opnieuw op donderdagnamiddag
22 september met het haken van een Mochila-tas
cursus van 3x3uur (ook nog 6 en 20 oktober)
Deze lessen gaan door in de bar van De Stringe.
Een bijzondere haaktechniek waarbij het
eindresultaat
is door 27
het
meevoeNicolas Duquesnoy vrij stevigVichteplaats
- 8570
Vichte
van alle draden, en de binnenkant
ren
nicolas@deltalex.be
쏽056 77 74even
84
mooi is als de buitenkant. Een oude
techniek
www.deltalex.be
die overal ter wereld gebruikt werd en nu

herontdekt wordt. Een effen mochila-tas
met een draaband in motief of een mochilatas met typische motieven of dierenprints en
een effen schouderband… Het is een kwestie
van smaak, het kan allemaal, in je eigen lievelingskleuren.
iedere donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u. op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk

Volg ons op

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

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

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

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

definitieveBallonnen - Pluche - Wenskaarten

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

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

ontharingen
en

alle

NATUURVOEDING

schoonheids-

De Witte Kraanvogel
••

lifestyle voor hem, haar & de kids

www.close2u.be - Vichteplaats

Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte
info@dscwindowtinting.be
info@dscwindowtinting.be

zorgen

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30
Wenst u op een eenvoudige manier
alle inwoners van groot-Anzegem te bereiken ?
Adverteer in
contacteer ons vrijblijvend voor meer info op:
056 77 76 52 of info@drukkerij-vanoverbeke.be

definitieve

Modern hair Heikki

SANDY DE FRENE

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

0495 89 02 55 • 056 68 14 97

ontharingen

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

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

WILLY VAN DEN BERGHE

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

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

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

hoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
OOGMETING
• CONTACTLENZEN
www.cenv-construct.be

en
alle
schoon?
heidszorgen

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

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

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja
Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm

Modern hair Heikki
info@drukkerij-vanoverbeke.be - www.drukkerij-vanoverbeke.be

www.optieksynhaeve.be

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

Bouwcoördinatie
- Realisatie
Nieuw adres
:

Vichteplaats 49
Holstraat 61/405 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
info@3dbouwteam.be
056/78 25 40

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

VICHTEPLAATS 3 • 8570 VICHTE • GSM 0479 61 18 62

Bouwcoördinatie - Realisatie

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

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

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

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

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

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

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

O

