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Opening Kasselrijbeekpad

stiltegebied en wellicht het mooiste stukje open ruimte
dat Vichte nog heeft", volgens Pol Ostyn van
Natuurpunt Krekel Anzegem.

Het Kasselrijbeekpad zelf is een nieuwe voetweg die
loopt langs de randen van de akkers en die in de plaats
komt van twee verdwenen voetwegen.
Het nieuwe pad verbindt volgende delen: de
Mekeirlewegmet, de Kasselrijbeekpoel en het
provinciaal overstromingsbekken aan de Snoekstraat,
dat intussen
een mooi natuurgebiedje geworden is.
o
Het verhaal van dit pad is er zeker één van lange
adem.

Al sinds 2002 heeft Natuurpunt Krekel geregeld acties
gevoerd met als doel de voetwegen nieuw leven in te
blazen, maar steeds zonder resultaat. De Groenactie
besloot Natuurpunt te steunen met als gevolg een
compromis met de eigenaars van de voetwegen.

Na 50 jaar zonder wandelweg was het dan eindelijk
zover! Op de officiële opening van het pad waren zo'n
150 wandelaars aanwezig, allemaal laaiend
Op zondag 7 mei is het Kasselrijbeekpad enthousiast. Volgens Pol Ostyn het grootste bewijs dat
Vichte echt wel op dit pad zat te wachten.
opengesteld voor publiek.
"In tijden waarin de verkeersdrukte toeneemt is
dit zeker geen overbodige luxe. Het gaat om een De ideale locatie om de zomer in te wandelen!
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Pinnokio?
Er wordt reeds enkele
maanden duchtig gedanst,
gezongen, gerepeteerd,
genaaid en vergaderd om
eind december onze
eigentijdse versie van de
musical Pinokkio op te
voeren.
Jong en oud geven het
beste van zichzelf om een

sprookjesachtig eindresultaat
te tonen.
Heb jij zin om mee te timmeren
aan dit project? Iedereen is
welkom, als vereniging of als
individu. We zoeken nog
decorbouwers, reclamemanne,
naaisterren, cateraars,... elk
helpend hand weten we te
vullen met een nuttig werk!
Laat gerust iets weten via
muzinar.vzw@gmail.com.

de gaten om te zien wanneer de
ticketverkoop van start gaat.
Het plaatsje in jouw eigenste
agenda kan je alvast nu
reserveren, want de data van de
voorstellingen kunnen we al
prijsgeven:

- vrijdag 22/12: 20u
- zaterdag 23/12: 15u en 20u
- dinsdag 26/12: 15u en 20u
- woensdag 27/12: 20u
- donderdag 28/12: 15u en 20u
Heb jij vooral goesting om te - vrijdag 29/12: 20u
- zaterdag 30/12: 15u en 20u
komen kijken?
Houd dan zeker onze website
http://pinokkiodemusical.be in Tot binnenkort!

Streven op, onder of naast de planken?
Tweemaal per jaar proberen we onszelf en ons
publiek te amuseren met een mooi stukje
theater. De ene staat dan in de spotlights, de
ander bedient die spotlights. De ene zaagt de
planken, de andere staat, springt, danst erop...

Het kan allemaal en het moet daarom niet
altijd.

Bij theater Streven is er voor elk wat wils. Je
hoeft geen theaterbeest te zijn om lid te zijn van
onze vereniging. Heb je zin om de klank te
verzorgen, kostuums en rekwisieten te
verzamelen, een decorstuk te schilderen, te
helpen in de bar, zelf op de planken te staan...?

Misschien voor jou de ideale gelegenheid om
eens van onze theatervereniging te proeven!

Zin om te vertoeven rond de schermen van
Streven? Vertel het gerust aan één van onze
leden of stuur ons een mailtje. In december
Heb jij zin om de ene of de andere te zijn? Of werken wij samen met muzinar VZW aan de
beide?
musical Pinokkio?
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Geniet van de zomer!
Theater Streven
info@strevenvichte.be

Parochiewerking Sint-Stefanuskerk Vichte

Heel wat mensen wensen een jaarmis of
herinneringsviering voor een overledene te plannen.
Dit kan steeds bij zuster Jeannine: Klooster Kerkdreef 4, 8570 Vichte, via het telefoonnumer
056/77.75.35. Je kan een viering aanvragen voor een
vrijdagavond om 18 uur in de kapel van de kerk of
zondag om 10u30. Voor een doopviering, een
uitvaartdienst of een huwelijk (in de kerk of in de
kapel) kan je terecht bij diaken Jean-Yves
Verhaeghe, 056/42.37.10. Voor een dienst in
beperkte kring kan je ook bij ons terecht. De kapel
van de kerk staat dan ter beschikking. (zie foto)

Wie graag een bezoekje ontvangt van de parochie of
de communie wenst, kan dit telefonisch aanvragen
via 0474/58.86.34.

Wie graag de parochiewerking wil steunen kan dit
steeds op BE76468814764195.

Op dinsdag 15 augustus is er om 10u30 een
feestelijke viering n.a.v. Maria Ten Hemelopneming.

Je bent van harte welkom.

Jean-Yves Verhaeghe
Diaken
Klaverstraat 3
8570 Vichte
056 42 37 10

Aan alle ouders, wonend in Vichte, die een dochter
of zoon hebben die in 2018 in aanmerking komt
om gevormd te worden en die daar ook voor
kiezen: Gelieve voor 1 september 2017 de naam
van jullie dochter/zoon en adresgegevens door te
mailen naar Diaken Jean-Yves Verhaeghe of Edith
Bourgeois. Dit via sofie.jean-yves@telenet.be of
edith.bourgeois@telenet.be.

Ouders die in juni al een brief hebben ontvangen
via de Vormselcatechese hoeven dit niet meer te
doen.
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Bibliotheek Vichte

dat hij vader is van een paar maanden oude baby en
ze zijn dochter Gloria bij hem achterlaat. Dat ziet hij
niet zitten. Vastberaden om het kindje terug te
brengen naar haar moeder vertrekt Samuel
halsoverkop naar Londen, maar zonder succes. 8
jaar later hebben Samuel en Gloria hun leven
opgebouwd in Londen en zijn ze onafscheidelijk
geworden. Maar dan duikt de moeder van Gloria
opnieuw op en wil ze haar dochter terug.

TIP:
breng een stoel, kussen of dekens mee en maak het
zo extra knus en gezellig!
Vanaf 20u00 kan je je plaatsje komen uitzoeken op
de grasheuvel achter de Kleine Kluis in
Gijzelbrechtegem. Bij slecht weer gaat de film
Bij s
binnen door!
i.s.m. provincie West-Vlaanderen en Mooov

Stel je vraag aan de bib

De bib wil samen met verenigingen thema-avonden
organiseren.
Zit jouw vereniging met een onderwerp waarrond je
een avond of namiddag wil uitwerken?
Neem dan contact op met de bib, wij gaan als
partner mee op zoek naar een antwoord op al jullie
vragen!

Bib Vichte met vakantie

Demain tout commence is een Franse komedie met De bib is gesloten van zaterdag 22 juli t.e.m.
Omar Sy, bekend van 'Les Intouchables' en 'Samba' maandag 14 augustus. Op woensdag 16 augustus
zijn we er weer.
Samuel leidt een rustig en zorgeloos leven aan de
kust. Hij woont in het zonnige zuiden van Frankrijk Meer info:
vlakbij de mensen van wie hij houdt, zonder
bib@anzegem.be of anzegem.be/bibliotheek
verantwoordelijkheden en zonder hard te werken.
056/681422
Tot één van zijn vroegere veroveringen laat weten
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KSA Vichte meisjes
Beste KSA-sympathisanten,

Het werkjaar is weer 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 we met z'n allen op
kamp naar Jeugdheem Zonnedauw in Geel. Op
deze toplocatie zullen wij ons negen dagen volop
amuseren. Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen
kampthema, maar ssssst, die blijven nog heel even
geheim. Jullie zullen het kampthema en nog veel
meer info over het kamp verkrijgen tegen ten
laatste 1 juli. 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 30 juni
organiseren wij "KSA Vichte meisjes Frituurt" 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. Daarnaast
serveren wij voor wie dat wenst heerlijk zomerse
cocktails, om al een beetje in de vakantiestemming
te komen.

Voor de leden die niet meekunnen op kamp is het
nog wachten tot eind augustus. Dan gaan wij terug
van deur tot deur om huidige en nieuwe leden in te
schrijven voor een nieuw KSA-jaar. Op zaterdag 16
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 voor een
heel jaar plezier!
Ziezo, hierbij zijn jullie weer helemaal up-to-date!
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen aan
ons lokaal op vrijdag 30 juni en kijken al uit naar

Neos

Volgende activiteiten zijn gepland:
- Iedere dinsdagnamiddag een activiteit: petanque
(1e), wandelen (2e), kaarten (3e), uitstappen (4e).
- Iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog weer,
vertrek om 14u00.
De dames fietsen om 19u00 stipt en vertrekken aan
de kerk.
Juli
- Dinsdag 18 juli : ledenvergadering in zaal
Rembrandt, met voordracht door Joris De Sutter
over "Striptease in de Middeleeuwen".

Augustus
- Dinsdag 22 augustus : kaarting in De Stringe.

September
- Meerdaagse reis naar Wenen van 18 tot 22
september 2017.
- Dinsdag 19 september : kaarting in De Stringe

KSA Ter Vichten

De zomervakantie staat voor de deur en dan denken
we in KSA-termen maar aan één ding: het kamp!
Van 3 tot 12 juli trekken de Jonghernieuwers en de
Knapen richting het pittoreske Graide in de
Ardennen om er tien dagen vol leute te beleven. Van
11 tot 20 juli is het de beurt aan de Kapoentjes en
Tiptoppers - de Kabouters sluiten halfweg het kamp
aan - om te gaan ravotten in Westouter. Nadien
gaan de Hernieuwers ook nog samen op
Hernieuwerreis. Dit jaar trekt de trip door
Oostenrijk en Slovenië.

Een hopelijk zonovergoten zomervakantie later
beginnen we het werkjaar weer met een heuse
‘Startacus’. Markeer daarvoor alvast 23 september
in uw agenda. We kunnen al verklappen dat er
opnieuw een uitdagende avonturenloop op het
programma staat, en dat u weer van overheerlijke
pasta’s zal kunnen genieten. Alle details volgen te
gepasten tijde via een affiche/Facebookevenement/flyer in uw buurt.

Enkele maanden later, op 11 november om precies
te zijn, vieren we het 75-jarig bestaan van KSA Ter
Vichten met zowaar een Vichts volksfeest. Meer info
volgt, maar volgens de vooruitzichten belooft het
alvast memorabel te worden.
Geniet van de zomer en graag tot 23 september!
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De Textieltrekkers Vichte
Zondag 10 september op stap met
wandelclub De Textieltrekkers.

langere afstand als uitdaging zien
hebben wij 18, 25 of zelfs 36 km
b esc h i k b aa r . Da t d oo r h e en
hoofdzakelijk Vichte, Ingooigem
en Otegem.

Voor deze editie van onze
befaamde Prutsketochten hebben
wij de keuze tussen een aantal
“relatief kleine afstanden”, zijnde U als wandelaar, wordt extra
verzorgd in rustplaatsen die zijn
4, 6 of 12 km.
uitgerust met een rijk assortiment
Dit met bijzondere aandacht voor aan streekbieren (brouwerij
e e n h e l e b o e l b e z i e n s - e n Verhaeghe) of frisdranken, goed
wetenswaardigheden in Vichte die gevulde boterhammen met kaas
l a n g s h e t p a r c o u r s n e t j e s of vers gehakt en niet te vergeten
aangeduid worden door een alom gewaardeerde, verse soep.
heleboel specifieke infoborden.
Dit alles aan zeer democratische
Voor de deelnemers die een prijzen.
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Het wordt wederom een onvergetelijke en sportieve uitdaging
voor jong en oud, zeg maar voor
de ganse familie.

We zien elkaar graag op zondag
10 september. Inschrijven kan in
De Stringe te Vichte, vanaf 7u00
tot en met 15u00.

Verdere inlichtingen zijn te
verkrijgen op ons secretariaat bij
Marleen Deweer in de Olekenbosstraat 33 Vichte.

Te contacteren via 056/77.51.49. of

marleendeweer@textieltrekkers.be.

Markant Vichte

enthousiaste deelname aan onze activiteiten!

Fietsen in de directe en wijde omgeving van Vichte, We wensen jullie alvast een zonnige tijd toe en
bracht ons telkens op verrassende plekjes, met kijken nu al uit naar jullie zomerperikelenÁ .
zoals altijdÁ ongecomplexeerd genieten tijdens een
Een aantal jongeren gaven een frisse input aan onze
gezellige ‘pitstop’.
nieuwe brainstorm. Tegen het einde van de zomer
Rond Pasen konden een aantal creatievelingen, met stellen we jullie graag opnieuw een spetterend
dank aan Hilde en Anita, thuis pronken met een jaarprogramma voor. Noteer alvast dinsdag 12
schitterend natuurwerkje, deze keer met ranonkels september in je agenda voor een ‘Markante
winkelroute’.
en niet alledaagse anjers.

Patholoog Jan Bolt bezorgde inzicht in een Hartelijke zomergroet
fascinerende en vaak lugubere wereld van stille
Markantteam Vichte
onderzoekersÁ Witse en CSI verbleekten hierbij!

Biscuiterie Destrooper pakte uit met interessante
info over hun traject doorheen de jaren en ging met
ons op weg in de nieuwe hype van foodsharing. Dit
tijdens een heerlijke tasting.

Heb je zin om Markant te ontdekken? Kom toffe
madammen ontmoeten of breng zelf vriendinnen
mee. Via een mailtje naar doortjedv@telenet.be of
een belletje naar 0499/80.08.73 krijg je alle info.

Vooraleer we de zomer écht van start lieten gaan, B e k i j k i n t u s s e n o o k o n z e f o t o g a l e r i j o p
wandelden we in Tiegem met een gezellige after- www.markantvzw.be/vichte en volg ’Markant Vichte’
ook op Facebook.
babbel in ‘Achiel en Hector’.

Om een denderend jaar af te sluiten, verrasten we
elkaar op 20 juni met “Potluck” in het park van het
Beukenhof. Elke Markantdame bracht een gerechtje
mee waar vier andere dames konden van smullen.
Het werd een gezellige ‘blind-culinaire-date’.

Dikke merci voor jullie ongelooflijk talrijke en

Femma bruisend Vichte

Of we nu gaan vliegen, ter land of
ter zee Á
thuis in ons Vichte of op een verre
bestemming Á
met vrienden, familie of enkel het
gezin Á
we gaan er eventjes tussenuit
op vakantie, dat is het juiste
woord!

We starten met gloednieuwe
activiteiten op dinsdagavond 26
september met “Kritisch en
gezond”.
Iedere donderdagavond – Nordic
walking
Iedere donderdag doen we aan
nordic walking. We starten om
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19u00, op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk

Algemene inlichtingen : Christine
Cosaert, Overakker 33, Vichte,
Telefoonnummer: 056/77.54.66,
e-mail: debel.cosaert@telenet.be

Okra Vichte

- Donderdag 13 juli : Wandelen uit
- Donderdag 20 juli : Fietsen
Het wordt zomer. De sportactiviteiten zijn goed - Donderdag 17 augustus: Fietsen
gestart en we zijn blij met het goede lenteweer dat - Weekend 19/20 augustus : Familiefeest OKRA en KWB voor
we reeds kregen. Hopelijk volgt er nog meer.
meer info bezoek www.vichte.be

- Donderdag 8 juni : Wandelen uit
- Donderdag 15 juni: Petanque in De Stringe
- Donderdag 22 juni: “Toeren in de Moeren” Een
dagje sporten in en rond De panne
- Dinsdag 27 juni: Dagreis – We bezoeken in de
voormiddag een ganzen- en Everzwijnwekerij,
nemen de maaltijd aan de kust en bezoeken In
de namiddag het
blindenhondengeleidingscentrum in Koksijde.
- Donderdag 6 juli : Kaarting in de Bar van de
Stringe

- Donderdag 7 september: Starten we opnieuw met
de kaarting in de zaal
- Donderdag 14 september: Wandelen uit
- Vrijdag 15 september : Inschrijving voor de
Muziekshow
- Donderdag 21 septembe: Fietsen
- Donderdag 28 september: Petanque

Dan rest ons voorlopig nog jullie samen met je
familie fijne vakantiemaanden toe te wensen.

Het Okra-Bestuur

22e Schaliënhoffeesten
CC De Stringe Vichte ( Ommersheimplein 1 )

Zaterdag 2 september 2017
om 19.30: Varia - quiz
4 spelers per ploeg - € 15.00 per team
Inschrijven via wim.merlevede@telenet.be

v.u. Vichtse Dorpsraad vzw - vichtsedorpsraad@gmail.com - http://www.vichte.be/

Zondag 3 september 2017
vanaf 11.00: Aperitieven & springkasteel
vanaf 12.00: Barbecue à volonté
Volwassenen: € 17,00 (1 gratis aperitief )
Kids " 12 jaar: € 8,00
Kaarten te bestellen tot en met 29 augustus bij
wim.merlevede@telenet.be
vandeginste.l@skynet.be

Zaterdag 2 september 2017
10e Schaliënhofloop
CC De Stringe Vichte
Afstanden : Vanaf 15.15u.: kinderreeksen ( 400 ,
600 , 800 & 1200 m. )
Om 16.00u. : > 12 jaar: gezamenlijke start 2,5 - 5 &
10 km.
Inschrijven bij wim.merlevede@telenet.be of 0477 /
88 12 83 (€4 & €2 kids <12 j. - tot 30/8)
Meer info: www.vichte.be

Uit
sympathie
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