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Muzinar presenteert: Pinokkio?

Als opvolger van “De Tovenaar van
Oz” wordt “Pinokkio?” opnieuw een
fascinerende mu-sical, gedragen
door ontelbare handen. Jong en oud
geven het beste van zichzelf om een
sprookjesachtig eindresultaat te

tonen aan het grote publiek. Het
enthousiasme en de gedre-venheid
van een creatieve groep mensen
geven een professionele glans aan
deze musical.
Van zodra u onze theaterzaal
binnenkomt, zal u Pinokkio’s neus in
je rug voelen priemen.
Pinokkio is overal, want de goesting
voor dit project zit in onze aderen en
splinters!
Speeldata:
vrijdag 22/12 (20u) l zaterdag 23/12
(15u en 20u)
dinsdag 26/12 (15u en 20u)
woensdag 27/12 (20u) l donderdag
28/12 (15u en 20u)
vrijdag 29/12 (20u) l zaterdag 30/12
(15u en 20u)

Met trots kijken we terug naar ons
vorig theaterseizoen en al even fier
willen we onze nieuwe
plannen voor u uit de doeken doen. In
de december 2017 schrijven we
samen met Muzinar vzw en
regisseur Koen Lauwereyns opnieuw
een sprookje! Over Pinokkio? vindt u
elders in deze Nieuwe Verteller
ongetwijfeld meer. In april 2018
plooien we opnieuw op onszelf en

brengen in een regie van John
Lammertijn een komisch en grimmig
portret van 4 levenskrachtige
vrouwen; een moeder en haar
drie dochters. Een pompstation
van Gildas Bourdet is tegelijk een
realistische zedenschets met
tragische kanten, een klucht en
een stripverhaal.
Zin om van beide voorstellingen te
genieten?

Als meisjes liegen, verschijnen er
rode vlekken in hun decolleté.
Jongens krijgen een lange neus.
Het zijn dat soort weetjes die een
bakvis als Pinokkio nog moet leren.
Het vervelende is welis-waar dat
bakvissen door-gaans onterecht
denken dat ze al een walvis zijn. Er
zal veel twijfel en onzekerheid nodig
zijn om dat misverstand de wereld
uit te helpen. En liefde, heel veel
verschillende soorten liefde.

Streven

Tweede editie “Pop-up café”

Na het succes van vorig jaar,
organiseren de kasteelheren opnieuw
een Pop-up café in Vichte. Mede met
de opbrengst van de eerste editie kan
PRUTSKE opnieuw letterlijk en
figuurlijk blinken in het portaal van de
Stringe. Met de editie van 2017 willen
we geld inzamelen ter herstel van het
dak en algemene herwaardering van
het ‘torentje’ in Het Beukenhof.
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Plaatsen reserveren kan online vanaf 15 oktober:
www.pinokkiodemusical.be
Zin om zelf mee te werken aan ons
project? Grime, decor, schilderen,
catering, bar ... als
individu of als vereniging... iedereen
is welkom! Laat het ons weten:
muzinar.vzw@gmail.com
Surf dan naar www.strevenvichte.be
om jouw seizoenskaart te
bemachtigen.

Het torentje is al sinds mensenheugenis de broeiplaats voor vele
kalverliefdes en een icoon in het
dorpsleven.

Noteer alvast de datum: vrijdag 13

oktober. Divers aanbod van food en

drinks en nodige accommodatie
ook bij slecht weer. Locatie: ’t
Torentje beukenhof.

Parochiewerking St.-Stefanuskerk

Enkele belangrijke initiatieven dit
najaar in de St.-Stefanuskerk:
- Kermismaandag 18 september 10 uur:
jaargetijde voor overledenen n.a.v. de
kermis. We herdenken in het
bijzonder alle overledenen sinds
kermis 2016 i.s.m. de leerlingen van
het 6de leerjaar

- Dinsdag 1 november Allerheiligen
10u30: feestelijke hoogdagviering met
het koor AMICANTI uit Nokere
- Zaterdag 11 november wapenstilstand
9 uur: viering opgeluisterd door ‘La

Kiezen voor het vormsel is een vrije
keuze. Als jullie die keuze maken
wordt er verwacht dat jullie naar één
van de inschrijvingsmomenten
Als
komen.
Deze gaan door in ded bijgebouwen
van de Sint-Stefanus kerk op
woensdag 18 oktober 2017 van 18u tot
20u of op zaterdag 21 oktober 2017
van 10u tot 12u.

11-novembercomité
Uitnodiging aan alle inwoners, en
verenigingen van Vichte:
Herdenking van de nationale
bevrijdings- en vredesdag
Zaterdag 11 november 2017
Programma :

8u30: samenkomst aan de
Vichteplaats

8u45: vredesoptocht naar de kerk

9u00: woorddienst verzorgd door de

Gioia’ i.s.m. de leerlingen van het 5de
leerjaar
- Zondag 26 november Christus Koning
10u30: viering ter intentie van de KSA
met bezoek van de Sint en zijn Pieten
in de kerk!
Wens je een jaarmis of andere
intentie aan te vragen? Aarzel dan
niet en neem contact op met zuster
Jeannine Klooster, Kerkdreef 4 Vichte
056 77 75 35
Voor een doopviering, huwelijk of
uitvaart-dienst neem je contact op
met diaken Jean-Yves Verhaeghe:

De ouders van de kandidaat vormelingen worden ook verwacht op de
OUDERAVOND op woensdag 25
oktober
2017 om 20 u in de Ark
D
(Kerkstraat te Anzegem). Gastspreekster is Inge Cordemans.
(vormelingen komen niet mee naar
die avond)
Contactpersonen:
(
Diaken
Jean-Yves Verhaeghe,
leerlingen van het 5 de leerjaar

9u45: vredesoptocht naar het
gedenkteken

10u00 : plechtigheden aan het
gedenkteken met speciale hulde aan
de overleden Vichtse civielarbeiders
van 1917

10u20: vervolg van de vredesoptocht
naar de Britse Militaire Begraafplaats

10u30: huldebetoon aan onze
bevrijders op de Britse Militaire
begraafplaats
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056 42 37 10 (dit kan ook in beperkte
kring!)
Wie graag een bezoekje ontvangt van
de parochie of de communie wenst:
0474 58 86 34

Klaverstraat 3, 8570 Vichte
sofie.jean-yves@telenet.be
of Edith Bourgeois,
Elf Novemberlaan 29, 8570 Vichte
s
edith.bourgeois@telenet.be

10u45: einde van de plechtigheden –
dankwoord aan alle aanwezigen

Vanaf 11u00: receptie voor het
N.S.B.-11- Novembercomité, de
Britse gasten en genodigden

Lunch in ‘Salons Rembrandt’ –
inschrijven tot 5 november

Info en inschrijven via
devyou@hotmail.com

Betuig je sympathie door : het
bevlaggen van je woning en/of het
mee opstappen in deze vredesmars.

Femma

Dinsdagavond 26 september kritisch en gezond

Over gezondheid doen verschil-lende
volkswijsheden de ronde. Vind jij het
gemakkelijk om hierbij het kaf van
het koren te scheiden? Kun jij
beoordelen wat waar is en wat niet?
Dit is samenwerking met CM. Prijs:
€3 voor leden, €6 voor niet leden.
Start om 19u30 in de bar van De
Stringe. Meer info en inschrijving bij
Anne Waelkens, Opstalstraat 4,
Vichte, Tel.: 056775785,
curdenanne@skynet.be.
Donderdagavond 19 oktober –
Technieken sjaals knopen

Start om 19u00 in de bar van De
Stringe. Meer info en inschrijving bij
Marie-Roos D’Huyvetter, Lieven
Bauwensstraat 5, Vichte, 056/773006,
roosdhuyvetter@hotmail.com.
Donderdagnamiddag 2 november –
créa café

Gratis kopje koffie. Gezellig creatief
met eigen werk, ook voor nietcreatievelingen gezellig onderonsje.
Iedereen welkom om 14u00 in de
“oude bib” in De Stringe. Inschrijven

Samana

Na een deugddoende vakantie zijn
we terug gestart met onze kaarting
en hobby, elke 1ste en 3de dinsdag
van de maand. Op dinsdag 19
september (kermis Vichte) hebben
we onze open-deur-dag in ons
Huiscafee (vroegere Gilde). Daar kan
je een drankje krijgen, ook koffie met

is niet nodig. Deze activiteit is enkel
voor leden. Info bij Christine Cosaert,
Overakker 33, Vichte, Tel.: 056775466,
debel.cosaert@telenet.be.

Donderdagnamiddag 16 november –
schotse ruiten weven

Een gebreide ondergrond in de
ribbelsteek, al dan niet met
streepmotief, is de basis om de
Schotse ruit te weven. Het is beter
om vooraf naar het créa café te
komen. Vanaf 14u00 in de “oude bib”
in De Stringe. Inschrijving en info bij
Christine Cosaert, Overakker 33,
Vichte, Tel.: 056775466,
debel.cosaert@telenet.be.
Donderdagnamiddag en avond 23
november – juwelen maken bij
Veerle Taelman

Inschrijving en info bij Cindy D’Hoop,
Hooiestraat 25, Vichte, 0471/07.57.19,
steven.peirs@telenet.be.
Maandagavond 4, 11 en 18 december
– afterwork party

‘new way’ met verfrissende kijk op
verschillende ritmes, zowel op ‘foute’
als op hedendaagse muziek. Kunnen
aan bod komen: disco, jive, country,
merengue, chacha, salsa/mambo,
samba, quickstep/swing, Engelse
wals en polka. Deze lessen gaan
door in zaal “De Linde” in Ingooigem.
Inschrijving en info bij Mady D’Hoop,
Hooiestraat 27, Vichte, 056/77.23.71,
mady.dhoop@telenet.be.
Donderdagnamiddag en avond 14
december – kerststuk maken

We maken een mooi kerststuk. Deze
activiteit gaat door in “de bar” van De
Stringe. Inschrijving en info bij Cindy
D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte,
0471075719, steven.peirs@telenet.be.
Iedere donderdagavond – nordic
walking

Iedere donderdag doen we aan
nordic walking. Start om 18u30 op de
hoek van de Lieven Bauwensstraat
met de Cottereelstraat.
www.femmavichte.tk

Na een vermoeiende dag is het wel
eens nodig om de beentjes uit te
slaan en de gedachtegang op nul te
zetten. De oplossing: line dancing

Algemene inlichtingen : Christine
Cosaert, Overakker 33, Vichte, Tel.:
056775466, debel.cosaert@telenet.be.

een stuk taart....en ook meedoen aan
onze koekjesverkoop. We
verwachten terug veel volk. Vergeet
ook niet : ZONDAG 8 OKTOBER : DAG
VAN DE CHRONISCH ZIEKE
MENSEN.

leden en gestorven leden , iedereen
op post! Daarna is er een receptie in
ons Huiscafee, dit ook voor de
families van onze gestorven leden.
Dan volgt er nog een middagmaal.
Na het middagmaal volgt er koffie
met taart. Daarna ontspanning.

Om 10u30 mis in Vichte voor onze
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KWB Vichte: lekkernijenwandeling
Zoals jaarlijkse gewoonte gaan we
weer wandelen met KWB. Deze keer
gaan we de “binnen-wegelkes” en
wandel-paden van Heestert
verkennen. De afstand is ongeveer 7
km en iedereen kan mee.
Wanneer?
OP ZONDAG 8 OKTOBER 2017

Praktisch?
We vertrekken om 13u30 aan de
parking van de Watermolen (wie
geen vervoer heeft kan zeker met
iemand mee). Deelnameprijs : 8 euro
voor leden, 10 euro voor niet-leden.
Onze wandelexperten Alain en Marc
gidsen ons door een mooi stukje

natuur en zorgen voor enkele
LEKKERE tussen-stops....mmmm.....
Kinderen kunnen gratis mee.
Inschrijvingen bij Marc: 0476/59.84.02
of bij Alain 056/77.348.2, liefst voor 5
oktober.

De vakantie zit erop! We hopen dat
jullie allemaal konden genieten van
twee mooie en warme zomermaanden. Net zoals de kinderen
terug naar school gaan, zetten wij
onze activiteiten ook verder. Naast
het fietsen en wandelen, kan nu het
kaarten en petanque spelen weer
opgestart worden. Voor de volgende
maanden hebben wij nog een hele
reeks activiteiten op onze agenda
staan :

Donderdag 5 oktober : Kaarting

thuis met traktaat

OKRA

Donderdag 7 september : kaarting

Donderdag 14 september : Wandelen

Vrijdag 15 september : Inschrijving
voor de muziekshow
Donderdag 21 september : Fietsen

Donderdag 28 september : Petanque

Dinsdag 10 oktober : Muzikale
uitstap : Muziekshow te Mol
Donderdag 12 oktober : Wandelen uit

Maandag 16 oktober : Herfstfeest in
Rembrandt met leuk amusement
Donderdag 19 oktober : Petanque

Donderdag 2 november : Kaarting

Op vrijdag 15 december danken wij
onze vrijwilligers om ons voldoeningsfeest

Maandag 18 december sluiten we
dan ons jaar af met ons Kerstfeest

Ook hier hebben we weer gezorgd
voor een PRIMA amusementsgroep

Voor iedereen die graag bij onze
Okra-familie wil aansluiten, weet dat
iedereen welkom is.

Donderdag 9 november : Wandelen

Donderdag 23 november : Petanque
Dinsdag 5 december : Petanque

Donderdag 7 december : Kaarting

Donderdag 14 december : Wandelen

Uitslag tombola KWB – OKRA Vichte Familiefeesten 2017
1 /
2 /
3 /
4 /
5 /
6 /
7 /
8 /
9 /
10 /
11 /

1346
1206
1500
1193
1345
1177
1516
1277
1192
1108
1189

12 /
13 /
14 /
15 /
16 /
17 /
18 /
19 /
20 /
21 /
22 /

23 /
24 /
25 /
26 /
27 /
28 /
29 /
30 /
31 /
32 /
33 /

1275
2016
1680
1083
2010
1607
1357
1198
1258
2299
1186

1570
1664
1360
2038
1603
1255
2012
1661
1091
1218
1135

Prijzen af te halen in Café De Watermolen voor 01 oktober 2017
Open op dinsdagnamiddag , woensdag , donderdag , vrijdag , zaterdag en zondag vanaf 16 uur
Gesloten op maandag & dinsdagvoormiddag
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34 /
35 /
36 /
37 /
38 /
39 /
40 /
41 /
42 /

1028
1733
2289
1588
1354
1104
1551
1616
1684

KSA Vichte meisjes

Met het kamp in Geel heeft KSA
Vichte meisjes een topjaar achter de
rug. Na een korte pauze staat onze
enthousiaste leidingsploeg te popelen
om elke zaterdag een lach op de
gezichten van jullie dochters te
toveren! Haal dan nu maar jullie
agenda boven, want er komt een hele
boterham met spetterende KSA
Vichte meisjes-evenementen aan.
Het startschot van ons KSA-werkjaar
wordt op zaterdag 16 september
gegeven. Van 14u tot 17u kan uw
dochter komen ravotten aan ons
lokaal in het Beukenhof en kennis
maken met haar nieuwe leidsters.
Ook als je nog niet zeker weet of je lid
wil worden van KSA Vichte meisjes,
ben je meer dan welkom. Inschrijven
kan nog steeds achteraf! Op zaterdag
25 november organiseren wij naar

KSA Ter Vichten

KSA ter Vichten vliegt er weer in! Een
blik op de kalender verraadt al dat dit
werkjaar een bomvol KSA-jaar zal
worden. Beginnen doen we op 23
september met de Startacus, een
avonturenloop voor jong en oud. 1,5,
5 km, 5 km of 10 km op, over, onder
en door hindernissen ploeteren: er
zal voor elk type sportieveling wat
wils zijn. Er zijn prijzen te verdienen
in verschillende categorieën, maar
elke deelnemer krijgt sowieso een
prachtig aandenken en een
onvergetelijke ervaring. De hele
middag door is er muziek en
randanimatie en kan je rondsnuisteren in de tokshop. Na de
avonturenloop opent de pastabar om

twe eja arlijkse gewoonte onze
spaghettiavond. De leidsters zorgen
voor heerlijke spaghetti en de leden
nemen de inkleding van de zaal voor
hun rekening. Ook dit jaar
organiseren we alweer een
spetterende fuif! Haal jullie lightsticks
en fluogadgets maar uit de kast, want
wij presenteren u onze vierde editie
van ‘NEONNACHT’. Alle dansbeentjes
zijn welkom op zaterdagavond 17
maart in De Stringe. Kaarten zullen
tijdig te verkrijgen zijn bij alle
leidsters van KSA Vichte meisjes.
Ons voorlaatste evenement gaat door
op vrijdagavond 29 juni. Dan halen de
leidsters speciaal voor jullie hun
beste friet- en hamburgerbaktalenten
boven! Als kers op de KSA-taart gaan
we op kamp van 9 tot 17 juli naar
Westmalle! De jongste leden, de

al jullie hongerige magen te spijzen.
Afsluiten doen we met een dj die al
uw -zelfs de foutste- verzoeknummers zal draaien. Inschrijven
voor de avonturenloop en de pasta
doe je door een mailtje te sturen naar
startacus@ksatervichten.be. Alle info
die je daarvoor nodig hebt, vind je op
het Facebook-evenement.
Enkele maanden later, op 11
november om precies te zijn, is het
tijd voor Oberbayern. We vieren dit
jaar 75 jaar KSA ter Vichten, en dat
doen we met een heus dorpsfeest. En
hoe kan dat beter dan nog eens de
banden met onze broeder-gemeente
Ommersheim te versterken? Maar
liefst 25 muzi-kanten van hun fanfare
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sloebers, komen ons vergezellen op
12 juli. Dit jaar verkopen we ook een
kalender voor het goede doel,
sunshine4kids, met leuke foto’s van
het kamp. Deze toffe bureaukalender
kost €10 euro en kan nog altijd
besteld worden op onze startdag. Er
staat ons en jullie dus heel wat leuks
te wachten! Heb je nog vragen of
opmerkingen, dan kan u steeds
terecht bij de hoofdleiding: Fien Bos:
0493 14 79 36 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

komen op Oberbayern zorgen voor de
muzikale omkadering. Daarnaast zal
ook
onder
anderen
ambiancecoverband The Antonio’s
het beste van zichzelf geven. En er
staat nog veel meer op het
programmaÁ De oud-leiders krijgen
binnenkort een speciale uitnodiging
in de bus, maar we kunnen al
verklappen dat de deuren voor hen
om 18.30 uur zullen openzwaaien.
Het grote publiek mag dan om 20.00
uur aansluiten. Gelieve alvast al wat
reclame te maken bij iedereen die je
tegenkomt!
Vergeet niet in te schrijven voor
Startacus en tot 23 september!
De leiders

Neos

Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag een
activiteit: petanque (1e) wandelen (2e)

e
e
kaarten (3 ) uitstap (4 ).
Iedere woensdagnamiddag fietsen bij
droog weer, vertrek om 13u30 en
14u30
aan de kerk.
Damesfietsen: elke woensdag om
19u00, vanaf 1 mei tot eind
september.
Filmnamiddag: in de Budascoop te
Kortrijk op maandag 18/09, 16/10,
20/11 om 14u30.
September
Dinsdag 19/09: kaarting in de Stringe
Maandag 18/09 tot vrijdag 22/09: reis
naar Wenen
Oktober
Maandag 16/10: feest 45 jaar Neos

KVLV

W-Vl met the Great Pretenders in het
concertgebouw in Brugge.
Dinsdag 17/10: Rembrandt: 14u30
voordracht door wetsdokter Bolt +
kaarting.
me
November
Dinsdag 14/11: namiddagbezoek aan
AZ Groeninge te Kortrijk
Zaterdag 18/11 : Music Show
Scotland - Sportpaleis Antwerpen
Dinsdag 21/11: kaarting in de Stringe
Dinsdag 28/11: halve daguitstap naar
Roubaix
December
Dinsdag 19/12: zaal Rembrandt om
14u30 kerstfeest en kerstverhalen
door Stefaan Vancraeynest + kaarting
Neos Vichte:
De zomer en Waregem Koerse zijn
voorbij en zoals gewoonlijk stellen
wij in september ook ons nieuw

- Dinsdag 19/09: 3X20 Heule – De
Voncke 14u
- Maandag 02/10: Kookles 3 : thema
nog te bepalen 19u refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
the
- Donderdag 12/10: Gewestelijke activiteit : “Van String tot string” Mevr. Erna
Siebens. D’Iefte Deerlijk 19.45u
- Zondag 10/12: Adventsbezinning :
”Ruimte voor het onverwachte” 14u
refter Beukennoot Lesgeefster Mevr.
Marleen Palfliet

Voorzitster: Greet De Kesel, 056/32 56
89, greetdekesel@telenet.be

o

Secretaresse: Dorine Vandendriessche,
056/77 31 37,
dorinevds@skynet.be

Wijkverantwoordelijken: Geertrui
Dewaele, 056/32 93 55,
geertrui.dewaele@telenet.be

Heemkundige kring De Spinspoele
Graag nodigen we u uit om een kijkje
te nemen op de vernieuwde website
van de heemkundige kring ‘De
Spinspoele’.
De website werd aangevuld met
reeds een 30-tal artikels over de
geschiedenis van Vichte. Zo vindt
u
Z
er onder andere info over hoe drie

jaarprogramma voor. Dit kan je ook
terugvinden op onze website
www.neosvzw.be/vichte.
Het is weer voor elk wat wils: sport,
ontspanning, cultuur, een uitstap, een
boeiende voordracht.
Indien je interesse hebt, neem dan
gerust contact op met iemand van het
bestuur!
Hartelijk welkom!
Voor de ledenvergaderingen van
oktober en december kunnen
vrienden en kennissen van de leden
meekomen aan €10 voor beide
vergaderingen, dit ter kennismaking.
Wie belangstelling heeft, kan zijn
naam doorgeven aan voorzitster
Marijke: reypar@skynet.be
of secretaris Myriam:
myriamneosvichte@telenet.be.

Vichtse dames kunstgeschiedenis
schreven, de Vichtse herbergen, hoe
George Furniere Belgisch kampioen
veldrijden werd, burgemeesters en
pastoors van Vichte, ontstaan van het
wapenschild, het kasteel en ander
gebouwen, voetbalclub de Klauwaerts, enzovoort.
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Chantal D’Huyvetter, 056/77 97 33,
gerysteyaert@skynet.be

Claudine Meesseman, 056/77 63 10,
claudine.meesseman@telenet.be
C

Martine Ostyn, 056/77 97 40,
ostynmartine@skynet.be

Carine Synhaeve, 056/77 80 88,
carine@optieksynhaeve.be
De ploeg is intussen volop bezig
nieuwe nooit vertelde verhalen en
anekdotes neer te pennen. Meer
Me
hierover in de volgende Nieuwe
Verteller.
WWW.SPINSPOELE.BE /
Geschiedenis van Vichte

Vichtse Dorpsraad organiseert 13e Sinterklaasfeest

Het is een tweejaarlijkse traditie
dat de Sint op bezoek komt in
Vichte voor het grote Sinterklaasfeest. Dit jaar is het dus
weer zover. Na druk overleg met
de secretaris-piet, hebben we de
Sint kunnen strikken om onze
kinderen persoonlijk te ontmoeten. Op zondag 3 december
wordt de goedheilig man
verwacht in de Stringe aan het
Ommersheimplein te Vichte.
Het concept van het Sinterklaasfeest is dit jaar vernieuwd
met een grotere inbreng van de
verschillende verenigingen. Zo
wordt het Sinterklaasfeest nog
meer een dorpsfeest.
We starten in de namiddag rond
13u30 met activiteiten door de
verenigingen georganiseerd op
eigen locaties. Onder andere de
KSA-lokalen, de school, de
Stringe en nog meer. Je kan die
allemaal vrij bezoeken. De
verenigingen ontvangen de
kinderen met ouders en vrienden
op hun activiteit en zullen eigen
accenten leggen.
Rond 16u00 sluiten de activiteiten
met een grote stoet! Sinterklaas

Gezinsbond Vichte

Zaterdag 30/09 & zondag 1/10:
kinder- en jeugdboekenbeurs - 't
Spey Vichte
openingsuren: 10u-12u en 14u-18u
- Zaterdag: om 16U30 worskhop
met Charline Speckstadt
- Zondag: tussen 11u en 11u30
signeersesse met Sep Vanmarcke
Gratis toegang
Leden van de gezinsbond: 5%
korting! Tekenwedstrijd!
Zaterdag 28/10: Bietentocht!
Om 19u verzamelen aan de
Gemeenteschool De Beukennoot.
Deelname €1 p.p. (inclusief
versnapering, soep en sfeer)
Inschrijven noodzakelijk via Nele
Vanderheyde, Beukenhofstraat 67,
Vichte
- Zaterdag 18/11:
Tweedehandsbeurs
Bezoekers gratis toegang vanaf

en zijn zwarte pieten trekken
samen met alle kinderen door
Vichte om samen te komen in de
Stringe.
Vanaf 16u00 kan je de Sint
persoonlijk ontmoeten in de
feestzaal. Daar organiseren we
een klassiek Sinterklaaskoekenfeest met chocomelk. De kinderen
kunnen een tekening afgeven en
er is ook een fotomoment.
Ouders, groot-ouders, familie en
vrienden kunnen genieten van
een familienamiddag met een
koffie of streekbiertje. Er is ook
kinder-animatie voorzien.
Het feest zit erop om 18u00. In de
loop van de maand oktober en
november houden we jullie verder
op de hoogte via de scholen,
affiches en speciale
uitnodigingen.
Zet alvast deze datum in jullie
agenda. Tot op 3 december voor
het grote Sinterklaasfeest!
Vanwege de Dorpsraad Vichte en
alle meewerkende scholen en
verenigingen
De KSA, ouderraden, scholen en
gezinsbond nemen reeds deel.
Anderen kunnen zich nog aan-

14u in De Stringe.
1 tafel aan €10 (met lidkaart
gezinsbond) of aan €15 (nietleden)
dirkgabriel6@msn.com
Meer info via
nele.vanderheyde@telenet.be
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sluiten. Nog andere verenigingen
stellen medewerkers ter beschikking om het feest mee te helpen
organiseren. In de loop van
volgende maand zullen de verenigingen nog eens aangesproken
worden voor hun medewerking.
Wie geen lid is van een vereniging
is even welkom om dit tof
kinderfeest mee te helpen
organiseren! Voor vragen of info:
vichtsedorpsraad@gmail.com

Markant

Davidsfonds

Bezoek ons in de Oude Kerk op
zondag 17 september (14u – 18u) en
ontdek de mensen, de boeken(*) en de
evenementen van het Davidsfonds in
uw buurt.

Wanneer je langskomt kan je met
familie en vrienden ook genieten
van de tentoonstelling van schilderijen
en keramiek ten voordele van Ilo-Ilo.
ste
(*) een gratis boek voor de 1 vijftig
e
lidmaatschappen
2017-2018 op
kermiszondag én de mogelijkheid om
uw favoriete boek te winnen.
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TC Vichte

Met heel veel plezier en
enthousiasme kunnen we hier de
samenwerking met Alexander
Cant aankondigen voor de
tennislessen voor jong en minder
jong op onze club. Alexander (°
1989) is B-trainer en
zelf B+2/6 geklasseerd. Hij
verdiende zijn strepen al bij clubs
als Ostend TC, KTC Deinze en TC
Zedelgem en engageert zich nu om
ook bij ons jullie tenniskwaliteiten
aan te scherpen en te verbeteren.
Hij vloog er deze zomer nog
onmiddellijk in met twee
tennisstages voor de jeugd, en ministages voor de geïnteresseerde
volwassenen, om dan in het najaar
(vanaf oktober) de reguliere lessen
te organiseren.

01-23 / 09 Clubcompetitie
Wie wordt kampioen 2017
23/09
Clubfeest
Pizza – drankje – muziek
– ambiance!
30/09
Sluiting clubhuis
Met Happy-Hour!
02/10
Start winterlessen
Voor klein en groot
06/10
Start
minivoetbalcompetitie
09-10 / 12 Kerstmarkt Tiegem
Kom naar onze TCVchalets!
Voor meer info ivm de tennislessen,
mail naar
tennisschoolvichte@gmail.com of
www.tcvichte.be

Voor de tennislessen : zie ook onze
pagina

http://www.tcvichte.be/lessen. html

Onze tennisschool Vichte onder
leiding van Alexander Cant kan je
voor deze winter volgende lessen
voorschotelen :

De winterlessen starten de week
van 2
oktober voor 10
weken (herfstvakantie niet) tot de
week van 11 december. De week van
18 december is een inhaalweek
mocht dit nodig zijn.

Deel twee van de winterlessen start
de week van 8 januari ook terug
voor 10 weken (krokusvakantie niet)
tot de week van 19 maart. De week
van 26 maart is opnieuw een
inhaalweek.
Kostprijs vanaf oranje en vol-

Bruine Duivels Vichte
Naar jaarlijkse gewoonte (en reeds
voor de elfde keer) organiseert
minivoetbalploeg Bruine Duivels
Vichte opnieuw hun Pirobak. Deze
gaat door op vrijdag 24 november en
zondag 26 november in café den
Breugel op de Vichteplaats. De
laatste jaren werd met de verkoop
telkens de kaap van 2000 stuks
overschreden. Ook dit jaar proberen
zij dit te evenaren. Deze artisanale
broodjes worden allemaal door de

wassenen: 250 EUR (voor de 20
lessen).

Kostprijs wit/blauw/rood: 200
EUR (voor de 20 lessen).

Mogelijke dagen: Maandag, woensdag, donderdag en zaterdag.

Stages voor de kids: (indien dit
mogelijk is naar de beschikbaarheid
van de zaal toe en indien er
voldoende interesse is)

Herfststage trainingen/lessen: 30
oktober-3 november: 9-11 u. blauw
en rood, 11-13 u. oranje en groen,
13-15 u. geel.
Kostprijs: 95 EUR

Kerststage 1: 27-29 december: 9-11 u.

spelers zelf gemaakt, onder het
toeziend oog van bakker
Dewaele. Bestellingen kunnen
gebeuren bij de spelers zelf of in
café den Breugel. Ook via
email pirobak@bruineduivels.be kan
er gereserveerd worden. Op
aanvraag kan er in Groot-Anzegem
aan huis geleverd worden.
Bedankt op voorhand en smakelijk !
BDV
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blauw en rood, 11-13 u. oranje en
groen, 13-15 u. geel.

Kostprijs: 60 EUR

Kerststage 2: 2-5 januari: 9-11 u.
blauw en rood, 11-13 u. oranje en
groen, 13-15 u. geel.

Kostprijs: 80 EUR

Krokusstage: 12-16 februari: 9-11 u.
blauw en rood, 11-13 u. oranje en
groen, 13-15 u. geel.

Kostprijs: 95 EUR

Paasstage: 9-13 april (volle of halve
dagen) 9.30-12.30 u. en van 14-16 u.,
opvang van 8-17 u.

Kostprijs: 140 EUR

Wiel In Wiel

De herfst komt stilaan naderbij en
dan lonkt Vichte naar de
TEXTIELPRIJS OP KERMISDINSDAG
19 SEPTEMBER 2017.
Voor de 85 –ste keer wordt Vichte
Koerse georganiseerd.

De inschrijvingen gebeuren terug aan
de gebouwen van de firma STEENO
op het podium vanaf 12.30 uur en ook
de voorstelling van de renners. Er is
ook een pop-café aan de
aankomstlijn en LIVE-beelden van de
wedstrijd op een groot scherm.

DAT IS UNIEK VOOR EEN
KERMISKOERS IN BELGIE.

Een uitgelezen kans voor iedere
wielerliefhebber om zo de koers
volledig te volgen. Iedereen die een
deelnemerslijst koopt, krijgt er
bovenop een gratis consumptie aan
onze pop-up café.
Het publiek kan aan de aankomstlijn
genieten van het koersverloop en
ondertussen ook van een lekker
drankje. Het Vip- gebeuren vindt ook
plaats in de gebouwen STEENO. Alles
wordt in het werk gesteld om het
publiek zo dicht mogelijk te laten
kennismaken met het wielergebeuren.

De wedstrijdstart is op de platse aan
Job’s om 14.00 uur. Er moeten 14
ronden worden afgelegd van 12.5 km
met een totale afstand van 175 km.
De aankomst wordt voorzien rond
17.45 uur.

Vele ploegen hebben reeds hun
toezegging gedaan om te starten
maar de onderhandelingen zijn volop
aan de gang. Het hangt ook af van de
Belgische selectie voor het WK in
Bergen welke renners kunnen
komen rijden in Vichte Koerse. We
hopen op een even prachtig
deelnemersveld zoals in 2016 met
221 renners. Dit jaar mogen omwille
van veiligheidsredenen maar 175
renners deelnemen. Vichtenaren,
wees op post op kermisdinsdag en
we zorgen voor een aangename
namiddag. Laat ons hopen op een
zonnige dag en een uitstekend
koersverloop.

Ook kermiszaterdag wordt een
wielerhoogdag met de 13 de editie
van de veldcross der Vichtenaren
Grote Prijs Kasteel Verhaeghe dit in
de Kerkdreef te Vichte.

Vanaf 15.00 uur starten de
wedstrijden voor de jeugd Groot
Anzegem met aangepaste afstanden
volgens leeftijdsgroep en geslacht
apart. Sportieve factor is de
hoofdzaak en iedere deelnemer
ontvangt een prijs.
De hoofdbrok wordt de veldcross der
Vichtenaren. Wie wordt Kampioen
van Vichte ?

De inschrijvingen kunnen via email :
pol.deschepper1@telenet.be of op
adres Lendedreef 14 of op GSM
0478/88 38 22. Rugnummer en
tijdsregistratiechip (TAG) worden
afgehaald in de tent in de Kerkdreef
op zaterdag 16 september vanaf 16.00
uur. Het startschot is om 17.00 uur
voor een wedstrijd van 8 ronden of
ongeveer 18 km en een 45 –tal
minuten. Er worden vele toeschouwers verwacht in de Kerkdreef
voor dit fantastisch gebeuren en er is
ook drank en wat te eten voorzien in
de tent. De juniorkoers in de
Molendreef was een voltreffer: een
boeiend koersverloop met een
prachtige winnaar Thibaut Desmet uit
het naburige Waregem. Het weer
hadden we niet mee maar toch een
goede organisatie met 49 deelnemers.

Op zondag 28 augustus in de
Lendedreef was het uitstekend weer.
Vele kijklustigen h ebben e en
wielerevenement meegemaakt van
de bovenste plank. De eerste
Gentlemenkoers Challenge Immo
Van Parijs kende een boeiend
koersverloop met Michael Van
Eeckhout als winnaar bij de -40
jarigen. Johan Blancke was de
zegevierder
bij de +40
jarigen tot 49
jaar en Peirs
Gino won bij
de +50 jarigen. Het
was een zeer
geslaagde
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koers en de talrijke toeschouwers
waren zeer enthousiast met het
aangeboden spektakel van de 53
deelnemers. Iedere deelnemer was
in de wolken en prees het initiatief.
Daarna was het de beurt aan de
nieuwelingen voor de Cycling Support
Classic in de 53 ste Grote Prijs
Maurice Derycke.
De 36 renners
hebben er een prachtige wedstrijd
van gemaakt met als voornaamste
deelnemers de zonen van Nico
Eeckhout en Peter Van Petegem.
Drie renners reden de helft van de
wedstrijd voorop en werden slechts
bijgehaald op 3 ronden voor het
einde. Florian De Marez had evenwel
nog voldoende jus in de benen om op
2 ronden van het einde te
demarreren en met 55” voorsprong
de winst te nemen. De peloton spurt
werd gewonnen door Axandre Van
Petegem en Emile Eeckhout was 6 in
de uitslag dus opvolging verzekerd.
De organis-atoren waren in de
wolken met deze wedstrijd verlopen
en zien reeds uit naar volgend jaar.
Niemand heeft zich beklaagd om
aanwezig te zijn in de koersen van de
Lendedreef en voor één keer gold de
leuze : “ een café zonder bier” alle
bier was op.

We danken de Gemeente Anzegem
voor zijn steun en helpen aan het
welslagen van deze koersen. Ook de
vele seingevers die alles in het werk
stellen voor een veilig koersverloop:
dank je wel voor de tomeloze inzet.

Beste sportievelingen, kom genieten
op kermiszaterdag en kermisdinsdag
van het wielergebeuren. Uw talrijke
aanwezigheid stimuleert het bestuur
om alsmaar beter te doen.

Merci, om samen met alle sponsors,
gemeente, medewerkers en bestuursleden dit evenement één van
de belangrijkste bijéénkomsten te
maken van Vichte.

Textieltrekkers

Nu onze wandelorganisaties voor dit
jaar, op één na, erop zitten, zitten wij
in de (komende!) herfst- en
wintermaanden voor ons bestuur en
leden van onze wandelclub, zeker
niet stil. Graag geven wij u een
overzicht:

Op 14 oktober is het feesten geblazen
ons jaarlijks ledenfeest gaat dit jaar
door in het buurthuis St.Lodewijk (ex
De Gilde) Deerlijk. Een 100-koppige
bezetting zal zich te goed doen aan
een aperitief met hapjes, gevolgd
door een gegarnierd varkentje aan
het spit en voor wie nog een paar
gaatjes over heeft, een grandioos
dessert. Uiteraard is dit festijn
gereserveerd voor leden van onze
club.
Op zondag 22 oktober trekken wij
met de bus naar Halle waar hun

Ilo-Ilo

Vrijdag 15/09/2017 om 20u00

Nazomertocht wordt afgewandeld
met, naar keuze van de
wandelaar,een parcours tussen 6 en
50 km. Alle busuitstappen kennen
een zeer groot succes bij onze leden
en zijn jammer genoeg telkens
volledig bezet.
Op 26 oktober hebben wij onze eigen
weekdagtocht, dit keer in Tiegem
met start vanuit de ‘Mensinde’. De
Zaaitocht is de meest succesvolle van
onze weekdagtochten. Het prachtig
parcours is genoegzaam gekend.
Tot slot van ons werkjaar 2017 en
met een blik op 2018 bieden wij in de
refter van de Vrije Basisschool (’t
Spey) de mogelijkheid aan onze
leden om hun lidmaatschap te
hernieuwen voor 2018 en/of nieuwe
leden onze rangen te vervoegen.
KOM OP VICHTENAARS! KOM ERBIJ
eetfestijn en info Werkgroep Iloilo

De Tijd van Toen (groep met Tom
Vanleeuwen) brengt een ode aan de
grootste cabaretiers zoals Toon
Hermans, Wim Sonneveld en
Urbanus

-familie Vaneeckhout-Vantomme

Zondag 17/09/2017 vanaf 12u00

-familie Nuyttens- Beirlaen

Toegangsprijs vvk €15 – add €18
(onder 12 jaar gratis)

Om 12u eetfestijn voor 18 € pp :
kipgerecht met rijst en shirazi-salade
( < 12 jaar 12 € pp) ( vóór 11/09
inschrijven)

Kaarten voor het optreden en

056 77 50 22
Patriek.Vaneeckhout@telenet.be

-familie Verschueren- Kerckhove

056 77 42 24
info@afmibel.be

0496 03 12 34
niconuyttens@hotmail.com

-familie Eveline Mailliard
0477 34 89 04
eve1.m@hotmail.be

Met de werkgroep Iloilo organiseren
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EN GENIET TEN VOLLE VAN HET
LIDMAATSCHAP VAN ONZE
WANDELCLUB!

Eén adres : secretariaat :
marleendeweer@textieltrekkers.be,
tel.: 056/77.51.49

we met Vichte kermis terug voor de
19e keer ons kermisweekend ten

voordele van ons Braziliaans project
in Salvador da Bahia. Dit project van
de organisatie ACOPAMEC probeert
jongeren uit de sloppenwijken een
opleiding te bezorgen zodat ze later
beter gewapend naar de arbeidsmarkt kunnen stappen. Vanuit de
werkgroep Iloilo focussen wij onze
ondersteuning op de opvang van
kinderen tussen 3 en 6 jaar.
Daarnaast steunen we ook een
psychologisch centrum.
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VICHTE
KERMISWEEKEND

Vrijdag 15 september

- 20 uur Oude Kerk - De Tijd Van Toen (groep met Tom Vanleeuwen) brengt een ode aan de grootste
cabaretiers zoals Toon Hermans, Wim Sonneveld en Urbanus.
Toegangsprijs vvk €15 – add €18 (onder 12 jaar gratis)
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO tvv Project Acopamec Sementes Brazilië

Zaterdag 16 september

- 14 uur tot 18 uur Oude Kerk - tentoonstelling van schilderijen en keramiek
Organisatie werkgroep ILO-ILO

- 14 uur Springkasteel - Eetcafé Molenhuis
- 15 uur Jongerencross in de Kerkdreef leeftijdsreeksen 6-12 jaar alle jongeren van Groot-Anzegem
- 17 uur 13e Veldcross der Vichtenaren – 8 rondes (ong. 50’) - minimum 15 jaar oud, en ingeschreven in
Vichtse vereniging. Na de koers volgt een schlager-feestje met DJ in de tent tot 22 uur
Organisatie: Wiel in Wiel

- 18 uur Café Den Hert - een blueske en een rockske met accordeonist Stefaan Delaere

Zondag 17 september

- 10.30 uur Eucharistieviering voor leden en overleden leden van Wiel in Wiel. Opgeluisterd door
St.-Cecilia Vichte

- 11 uur tot 18 uur Brandweerkazerne - Opendeurdag brandweer

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

- 12 uur Feestelijke eucharistieviering in de kerk voor de leden en overleden leden van Wiel in
Wiel opgeluisterd door de Koninklijke muziekvereniging St.-Cecilia Vichte

- 12 uur Oude Kerk - kipgerecht met rijst en shirazi-salade voor €18 p.p. (<12 jaar - €12)

inschrijven vóór 11/09 bij de leden van werkgroep ILO-ILO
Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige prijzen (trekking zondagavond 18u)

- 14 uur tot 18 uur Oude Kerk - tentoonstelling van schilderijen en keramiek
Organisatie werkgroep ILO-ILO

- 14 uur Springkasteel - Eetcafé Molenhuis

Maandag 18 september

- 1O uur Jaargetijde in de kerk voor onze overledenen i.s.m. de leerlingen van het 6de leerjaar

Dinsdag 19 september

- 12 uur Café Molenhuis, BBQ met braadworst en springkasteel
- 12.30 uur firma Steeno, Inschrijving en voorstelling renners op podium Oudenaardestraat
- 14 uur Wielerwedstrijd 85ste Textielprijs voor elite met en zonder contract en beloften
Start: Vichteplaats - Aankomst: Oudenaardestraat (œ17u45) 14 ronden -175 km
Met pop-up café, live beelden aan de aankomstlijn (œ16u00)
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