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900 JAAR VICHTE!
In 2019 blaast ons dorp 900 kaarsjes uit! Om deze

berg – te vestigen, kinderen te krijgen en er economisch

nakende verjaardag met de gepaste luister en eerbied tege-

leven te ontwikkelen. Want, hoe gaat dat precies, een dorp

moet te treden, duikt heemkundige kring ‘De Spinspoele’ de

stichten? En waarom in godsnaam hier, op nauwelijks een

komende maanden in de Vichtse ontstaansgeschiedenis. Ze

paar honderd meter van waar vandaag dit stukje wordt

achterhaalt wat enkele mensen heeft gedreven om zich op

gepleegd.

deze specifieke plaats – langs wat later de Kasselrijbeek

Onze trouwe lezers zullen samen met ons ontdekken dat de

zal worden genoemd, in de schaduw van Pareel- en Klijt-

geboorte van Vichte nogal wat voeten in de aarde had en
allerminst zonder slag of stoot is verlopen. Deze wonderlijke
geschiedenis zal ons ook ver buiten de dorpsgrenzen
leiden: naar Gent, Denemarken, het Heilig Land en – dit zal
de Vichtenaren misschien nog het minst verbazen – ook de
Champagnestreek. In deze eerste episode keren we
evenwel terug naar het land tussen Leie en Schelde in het
jaar 100, de maagdelijke bakermat waarin Vichte honderd
jaar later het levenslicht zal zien. Dit stukje geschiedenis
staat uitgebreid te lezen op onze website www.vichte.be.

TENTOONSTELLING OVER HET VICHTSE VOLKSLEVEN
In de aanloop van de festiviteiten rond 900 jaar parochie

folklore café in te richten binnen de tentoonstelling.

Vichte, werkt de Heemkundige Kring “De Spinspoele” aan

Graag roepen we verenigingen en/of dorpsgenoten uit om

een project om tijdens het weekend van 29 – 30 juni 2019

nieuwe stukken aan te brengen. Elk attribuut zal een signa-

een expositie te organiseren die ons meeneemt naar het

tuur van de eigenaar dragen en verzekerd worden. We zijn

bloeiende Vichtse dorpsleven van weleer.

er zeker van nog vele verborgen schatten te kunnen tentoon-

Het team is al druk in de weer om verschillende attributen te

stellen in de oude kerk. Ook wie aan het project wil

verzamelen die herinneren aan het rijkelijk verleden van ons

meewerken is van harte welkom !

dorp. Alles met een link naar het leven in Vichte kan er zijn

Het wordt beslist de moeite om even terug in de tijd te

plaats vinden en er zijn ook plannen om een gezellig

duiken.
en of via tino.gabriel@telenet.be.

REEKS - CAFE’S IN VICHTE
DEEL1: CAFÉ DE KATTE
In de 15de eeuw stond deze herberg vermeld als “In Sint
Huybrecht”. Hiermee is deze een van de oudste van Vichte.
In 1779 stelde het uithangbord nog steeds deze heilige
voor, alhoewel de naam “De Katte” al rond 1600 voorkomt. In 1807 werd de herberg uitgebaat door Jean Van
Eeckhoutte. In 1880 woonde er Camiel Lippens die er bleef
tot op 10 november 1883 , de dag dat de herberg en de
ernaast liggende woning uitbrandden.
Na de heropbouw woonden achtereenvolgens Edmond
Scherpereel, Michel Steeland, Jules Naessens en Georges
Debaene in café “De Katte”.
Deze gebouwen werden gesloopt in 1989 en er werd een
nieuwe huizenrij gebouwd.

De site van De
Katte anno 1926
(foto boven) en
de site hoe ze
vandaag is
(foto rechts)

THEATER STREVEN SPEELT ‘EEN POMPSTATION’
Een pompstation ingesloten tussen een bos en een steeds

vooral ook een plezante en karaktervolle theateravond.

verder oprukkende luchthaven. Sinds de verbreding van de

Regie: John Lammertijn

hoofdstartbaan is de autoweg verlegd en rijdt er geen

Spel: Jasper De Rocker, Jeroen Adams, Frank Van Loocke,

levende ziel meer langs het pompstation. Hier wonen

Carine Deslee, Isabelle Vanleeuwen, Sylverine Vandendries-

Madeleine en haar drie dochters. De onverwachte terug-

sche, Pauline Dejonghe, Dimitri Claeys, Niels Planckaert en

keer van Hubert, de vader die achttien jaar geleden met de

Jan Verriest

noorderzon vertrok, doet het vertrouwenhuishouden op zijn

Speeldata: vrijdag 6 april, zaterdag 7 april, donderdag 12

grondvesten schudden. Een wirwar van beginnende, eindi-

april en vrijdag 13 april.

gende, stagnerende en opnieuw startende liefdesrelaties.

Telkens om 20u in CC De Stringe

Naast komisch, brutaal, direct en soms schrijnend spel,

Kaarten online te reserveren via www.strevenvichte.be

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

DE NACHTLICHTJES FIETST VOOR KOM OP TEGEN KANKER
Dit jaar fietsen we met onze vzw De Nachtlichtjes voor de
5e keer de 1000km voor Kom op tegen Kanker en dit met
drie teams. Om het nodige startgeld van 15.000 euro te
verzamelen, organiseren wij op zondag 8 april voor de 5e
keer onze familiewandeling in en rond CC De Stringe in
Vichte.
Er is keuze uit verschillende afstanden. Voor de allerkleinsten
wordt langs het 5km-parcours een sneukeltocht georganiseerd. Doorlopend kan er iets genuttigd worden in de bar
en organiseren wij een tombola.
Meer info via denachtlichtjesvzw@gmail.com.

FEMMA HEEFT MOOIE VOORUITZICHTEN
Zondag 15 april gaan we naar jaarlijkse gewoonte op

Aan Nordic Walking doen we elke donderdag. We starten

uitwaaitocht. We starten met een ontbijt en maken daarna

om 18u30 aan het begin van de Delfien Vanhautestraat.

een wandeling van ongeveer één uur. Donderdag 19 april

Algemene inlichtingen en inschrijving: Christine Cosaert;

hebben we in de namiddag (zaal Prutske) en avond (bar De

Overakker 33, Vichte; telefoonnummer: 056/775466;

Stringe) een cursus handlettering voorzien. Op woensdag

debel.cosaert@telenet.be; www.kavvichte.xtreemhost.com

25 april organiseren we in de bar van De Stringe een

Bestuursleden: Christine Cosaert, Cindy D’Hoop, Mady

avond over hoe we onze darmflora in stand houden.

D’Hoop, Marie-Ann Van Assche, Marie-Roos D’Huyvetter,

Zaterdag 28 april trekken we er een dag op uit, onze

Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte en Anne Waelkens.

welbekende dagreis. In mei gaan we op bedrijfsbezoek:
woensdag 16 mei is er ‘s avonds een rondleiding in het
atelier van de zusjes Feryn in Deerlijk. In samenwerking met
KWB organiseren we een EHBO-avond op 15 juni. Ons
avondje uit is voorzien op vrijdag 29 juni.
Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

DRUK VOORJAAR VOOR KSA TER VICHTEN
Ja hoor, binnenkort is het alweer zover: Strandbal! Op 14

Van 11 tot 20 juli — de Kabouters sluiten aan vanaf 15 juli

april meer bepaald, wordt De Stringe opnieuw omgetoverd

— gaan de jongste drie bannen op kamp naar het pitto-

tot een heuse danstempel. Bon, hoor ik u denken, voor mij

reske Balen-Olmen. De Knapen resideren van 4 tot 13 juli

een kaart of twee! Dat treft, want onze leiders — en de

in het zuiden van ons land, in Membre, en de Jonghernieu-

Café Den Breugel-kroegbazen — staan voor u klaar. Nog

wers trekken dit jaar van 4 tot 13 juli op buitenlands kamp.

meer informatie nodig? Check dan zeker het Facebookeve-

Zij gaan uitgebreid genieten van de Deense natuur en

nement.

cultuur. Om hun kampkas wat te spekken, organiseren ze

Berg uw almanak daarna nog niet op, want ook na

op 7 april van 10u00 tot 17u00 een carwash aan de Bier-

Strandbal blijft KSA Ter Vichten niet stilstaan. Op zondag

halle. Laat het vuil tot dan maar duchtig aan uw automobiel

13 mei, de feestdag der moeders, trekken we met z’n allen

kleven, zodat de Jonghernieuwers hem die dag weer spik

naar de Belgische kust voor Zeedag. Duimt u alvast mee

en span kunnen maken!

voor een stralende zon die dag?

Zo. U bent weer helemaal mee. Heel graag tot op

En dan is het alweer tijd voor het kamp!

Strandbal!

KSA VICHTE MEISJES BLIKT VOORUIT
We zijn al goed opgeschoven in dit KSA-jaar en na het

dus jullie mogen ons binnenkort verwachten. Dit jaar gaan

succes van onze spaghettiavond was het daarna de beurt

we met z’n allen naar Westmalle van maandag 9 tot

aan onze fuif NEONNACHT. Een fantastisch feest met

dinsdag 17 juli. Enkel de sloebertjes vertrekken wat later en

neon, muziek & drankjes à volonté. Hartelijk dank aan

komen de rest vergezellen vanaf donderdag 12 juli. Maar

iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen! Onze oudste

voor we op kamp vertrekken willen we iedereen nog eens

leden zijn eind februari op SIM-weekend geweest en

uitnodigen voor KSA Vichte meisjes frituurt op vrijdag 29

hebben zo kennis gemaakt met simmers van veel andere

juni. Iedereen is welkom om ‘s avonds frietjes te komen eten

verenigingen. Ook de sloebers en springers konden zich

aan het lokaal! U kan steeds terecht bij de hoofdleiding:

begin maart volop amuseren op weekend waardoor de

Fien

eerste kampkriebels al begonnen zijn. Ook de leidsters

0498/280639. Via mail zijn wij bereikbaar op: ksavichte-

kijken al uit naar het hoogtepunt van een KSA-jaar: het

meisjes@gmail.com. Op facebook vindt u ons terug onder

kamp! De inschrijvingen gaan van start in de paasvakantie,

de naam: KSA Vichte meisjes.

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Bos:

0493/147936

en

Bieke

Decrock:

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

STEUN SAMEN MET ILO-ILO PROJECT CEIFAR
Wie ?

besturen, maar vooral ook naar heel veel vrijwilligers die

De werkgroep Ilo-Ilo Vichte zoekt i.s.m. met Guido

dit project willen ondersteunen met een minimum sponsorbe-

Steeman, onze contactpersoon ter plaatse, sponsors voor

drag van €100. Dit bedrag wordt afgeleverd met een

een project in Brazilië.

fiscaal attest zodat het netto een kost van €55 vertegen-

Waar ?

woordigt. Hiervoor ontvangt de sponsor een certificaat en

Het project Ceifar situeert zich in de sloppenwijken van

een tekening van de kinderen. Daarnaast wordt de naam

Salvador de Bahia, een stad in het noordoosten van

van iedere schenker vermeld op een gedenkplaat ter

Brazilië.

plaatse.

Wat ?

Hoe ?

Het project Ceifar heeft als hoofddoel de levensomstandig-

U wordt sponsor van het project zonnepanelen voor Ceifar

heden in de sloppenwijken te verbeteren door de gezond-

door €100 te storten op het rekeningnummer van Kinderen

heidszorg toegankelijk te maken, te zorgen voor scholing,

Derde Wereld: ASBL ETM – VZW KDW – ALBERTINAPLEIN

kinderopvang, kunst, cultuur, sport, psychologische bijstand,

2 BUS 4, 1000 BRUSSEL – BE57 0000 0399 9935 –

beroepsopleiding,... Het project wil vooral de kinderen, de

BIC: BPOTBEB1.

jongeren en hun families weghouden van de drugsbendes

In de mededeling: Ceifar - zonnepanelen, uw naam, voor-

die het dagelijks leven in de sloppenwijken beheersen.

naam en geboortedatum.

Binnen het project Ceifar betalen de medewerkers maande-

Bij storting graag een telefoontje of bevestigingsmailtje naar

lijks €1000 aan elektriciteitskosten. Men wil dit maande-

ons e-mailadres, zodat we vanuit onze werkgroep alles heel

lijkse bedrag uitsparen door zonnepanelen te plaatsen,

goed kunnen opvolgen.

zodat men dat geld kan gebruiken voor didactisch mate-

Hoop

riaal, voeding en duurzame verbetering van de infrastruc-

Hiermee hopen we samen met jullie voor een klein stukje

tuur. Voor het plaatsen van de zonnepanelen zijn wij op

betere wereld te zorgen, en voor een betere toekomst voor

zoek naar sponsors.

de families in de sloppenwijken van Salvador de Bahia.

Hoeveel ?
Het plaatsen van zonnepanelen kost €45.000. Men wil dit

Hartelijk dank voor elke vorm van ondersteuning voor dit

over een tweetal jaren realiseren en is op zoek naar

project. Contact met de werkgroep ILOILO – Vichte

bedrijven, verenigingen, groeperingen, scholen, gemeente-

Via Patriek.Vaneeckhout@telenet.be of 056/775022.

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be
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WIJKFEEST BEWONERS LINDEKOUTER

AGENDA SAMANA VICHTE – INGOOIGEM

Op zondag 29 april wordt een uitgebreide barbecue geor-

Dinsdag 3 april

Dinsdag 24 april

ganiseerd voor de wijkbewoners van de Lindekouter. Deze

Paasfeest in ‘t Spey

Bedrijfsbezoek

gaat door in ’t Spey in Vichte. Bewoners zullen persoonlijk

Dinsdag 29 mei

Dinsdag 3 juli

uitgenodigd worden.

Busreis

Kampioenviering

PAROCHIEWERKING ST.-STEFANUS
Goede Vrijdag 30 maart om 15u00:

dienst (kan ook in beperkte kring), huwelijksviering of jubi-

Dienst van het lijden en de dood van Jezus

leum (kan ook in beperkte kring) neem je best contact op

Stille Zaterdag 31 maart om 20u00:

met diaken Jean-Yves Verhaeghe op het telefoonnummer:

Grote paaswake: we vieren dat de liefde sterker is dan de

056/423710. Daarnaast is de kerk elke dag open van

dood!

8u30 tot 18u30. Je kan er steeds terecht voor een stil

Paasmaandag 2 april om 10u00:

moment, een gebed, om een kaarsje aan te steken,...Elke

Feestelijke paasviering

vrijdagavond is er een viering om 18u00 en op zondag is
dit steeds om 10u30. Je bent van harte welkom. Wens je

Er zijn al heel wat jaarmissen gepland voor de komende

een bezoekje of wens je de communie thuis te ontvangen,

tijd. Wie nog een jaarmis wil aanvragen voor de maanden

dan neem je contact op via 0474/588634. Het vormsel-

juni tot en met december 2018, neemt best spoedig contact

feest vieren we in onze parochie steeds de zaterdag na de

op met zuster Jeannine. Adres: Kerkdreef 4 Vichte. Telefoon-

paasvakantie om 14u30. De eerste communieviering staat

nummer: 056/777535. Ook voor een andere intentie kan

gepland de 4de zondag van mei om 10u30.

je in het klooster terecht. Voor een doopviering, een uitvaart-

Zalig Pasen!

OKRA VICHTE ZIT NIET STIL
De winter loopt stilaan op zijn einde. Nochtans deed hij

- 26 juni: jaarlijkse dagreis

zijn best om zo lang mogelijk te blijven, maar straks wordt

We blijven kaarten elke eerste donderdag van de maand.

het toch lente! De bloemen steken hun kopje terug boven en

We blijven ook petanque spelen elke vierde donderdag

intussen werkt Okra Vichte verder zijn programma van het

van de maand. Na de viering van onze petanquekampioen

jubileumjaar af, met voor elk wat wils.

wordt nu ook onze kaarterskampioen gevierd. Dit vindt

- 27 maart: we trekken naar Parike voor de lenteshow

plaats op donderdag 5 april.

- 9 april: paasfeest in zaal Rembrandt met leuk amusement

Onze WANDELAARS trekken hun schoenen aan en starten

- 16 april: inschrijving voor deelname aan de jubileumvie-

terug met hun sportseizoen op donderdag 12 april. Onze

ring op 1 mei

FIETSERS zullen hun eerste rit maken op donderdag 19

- 27 april: misviering Okra om 18u00

april. We vertrekken telkens aan De Nieuwe Kerk om

- 1 mei: jubileumviering 70 jaar Okra Vichte.

13u30.

We starten met een misviering, gevolgd door de feestvie-

We hopen dat ook dit kwartaal heel ontspannend mag zijn.

ring in Salons Rembrandt. We verwennen de leden die

Zoals je ziet is de agenda van Okra Vichte druk bezet.

meevieren met een optreden van Marjan Berger.

Wil je ook aan deze activiteiten deelnemen, geef ons

- 28 mei: inschrijving dagreis

gerust een seintje. Iedereen is bij ons welkom.

PAASEIERENRAAP VOOR KLEUTERS
De paaseierenraap voor kleuters gaat door op 31 maart
2018 in VBS De Ranke te Vichte.
De wedstrijd gaat van start om 10u met een zoektocht naar
alle eitjes. Vanaf 11 uur is er een aperitiefje voor de ouders.
Gelieve het inschrijfstrookje + geld af te geven in een
gesloten omslag tegen 24 maart op het secretariaat VBS of
inschrijven via mail nele.vanderheyde@telenet.be.
Leden van de gezinsbond betalen 3 euro, niet-leden kunnen
deelnemen voor 4 euro.

KVLV STELT AGENDA VOOR
Dinsdag 24 april: Crea-les om 19u

Werkjaar 2018

– bar De Stringe

Voorzitster: Greet De Kesel

– Lesgeefster Mevr. Nathalie Hoste

056/32 56 89, greetdekesel@telenet.be

Donderdag 17 mei: Namiddag voor weduwen, alleen-

Secretaresse: Dorine Vandendriessche

staanden, mantelzorgers en alle geïnteresseerden

056/773137, dorinevds@skynet.be

– 14u De Linde Ingooigem

Wijkverantwoordelijken:

– Thema nog te bepalen

Geertrui Dewaele

+ Avondwandeling en verrassing

Chantal D’Huyvetter

– Start 19u bar De Stringe

Claudine Meesseman

Zaterdag 16 juni: Verrassingsreis van 13u00-20u00

Martine Ostyn

– Vertrekplaats: Nieuwe Kerk Vichte

Carine Synhaeve

PASAR ORGANISEERT PICKNICKWANDELING
Pasar organiseert op zondag 15 april 2018 een pick-

te kopen – er wordt ook drank voorzien)! Via een uitgestip-

nickwandeling met aperitiefconcertje. Dit gaat door in het

pelde route, wandelen we terug naar de startplaats.

Sint-Arnolduspark in Tiegem, ons Pak-je-tijdplekje!

Deelname: Pasarleden gratis – niet-leden: € 2,00 (met een

We starten de bewegwijzerde wandeling aan de kerk van

Opstap-Pas word je voor 28 euro lid. Zo ben je verzekerd

Anzegem tussen 10u30 en 12u30. In het Sint-Arnolduspark

bij elke activiteit en krijg je tal van voordelen).

kunnen we genieten van een optreden en een gezellige

Meer

picknick (eigen picknick of mogelijkheid om ter plaatse iets

(056/775281).

info

bij

Rik

(056/689952)

of

bij

Yves

LA GIOIA PRESENTEERT POPCORN
Laat je op 27, 28 en 29 april meevoeren in een reis door
de tijd. Langs bekende en minder bekende filmmuziek, in
klassieke of alternatieve arrangementen, neemt Koor La
Gioia uit Vichte je mee door meer dan 50 jaar filmgeschiedenis!
Onder leiding van Jeanno Defrenne brengt het koor je van
West Side Story tot La La Land, van James Bond tot Harry
Potter...
De instrumentale begeleiding ligt in de handen van Jonathan D’Hondt van het Muziekhuis in Anzegem.
Chelsey Van Belle en Dieter Vandeputte van Life Compagnie
(finalisten van Belgium’s Got Talent 2016!) brengen
speciaal voor deze voorstelling gecreëerde dansduetten.
POPCORN wordt een totaalspektakel met voor elk wat wils!
Uiteraard bent u in de pauze of na het concert ook welkom
in de bar, voor popcorn en meer...

PETANQUEN IN HET BEUKENHOF

Elke woensdag van 2 mei tot 26 september 2018 spelen
we in groep petanque op de twee terreinen in het gemeentelijk park Beukenhof, in een vriendschappelijke sfeer en
zonder competitiedrang. Voor mannen en vrouwen met
ballen! Deelnemen is gratis. Iedereen welkom! Het gemeentelijk petanqueplein is altijd beschikbaar. Wil je op een
ander tijdstip met een vereniging, met je vrienden of met je
buurt samen spelen, ga gerust je gang.
Reserveren is niet nodig. Vrijwilligers om de pleinen met ons
te onderhouden zijn altijd welkom!
De groenvrijwilligers van het Beukenhof,
Jan

Vanleeuwen,

(0499/184352).

Ghislain

Depoortere,

Pol

Ostyn

NEOS STELT KALENDER 2018 VOOR
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit: petanque (1e),

Francis Verhaeghe vertelt anekdotes van een verzamelaar.

wandelen (2e), kaarten (3e), uitstappen (4e). Iedere woens-

Kostprijs is 5 euro voor niet-leden.

dagnamiddag gaan we fietsen bij droog weer. We

Dinsdag 29 mei: sportdag

vertrekken om 14u aan de kerk. Damesfietsen gaat door

Juni

vanaf 1 mei, we vertrekken ook aan de kerk om 19u. Film-

Dinsdag 12 juni: wandeling

namiddag in de Budascoop te Kortrijk op maandag

Dinsdag 19 juni: kaarting in De Stringe

19/03, 16/04, 14/05 en 18/06 om 14u30.

Maandag 18 tot woensdag 20 juni: driedaagse reis naar

Maart

Picardië

Maandag 12 maart: algemene vergadering in CC De Leest

Juli

met optreden van Koen Dewulf

Dinsdag 10 juli: wandeling

Dinsdag 13 maart: wandeling in Moen

Dinsdag 17 juli: ledenvergadering in zaal Rembrandt, kaar-

Zondag 18 maart: Grüsse aus Wiens in Antwerpen

ting + Lode Vandenberghe brengt een voordracht ‘Senioren

Dinsdag 20 maart: ledenvergadering in zaal Rembrandt

in het verkeer’

met Rugscholing door Steven Dutry. Niet-leden betalen 5
euro. Aanmelden kan via myriamneosvichte@telenet.be

Eén van onze extra doelstellingen dit werkjaar, was de

April

opname van een goed doel in ons programma. Op ons

Maandag 9 april: toneel de Slachtinge in De Stadsschouw-

nieuwjaarsfeest konden we, na het schatten van het gewicht

burg Kortrijk

van een mooie geschenkenmand, de mooie som van €545

Dinsdag 10 april: wandeling in Hulste

ophalen. We steunen met dit bedrag het Senegalese

Dinsdag 17 april: kaarting in De Stringe

Project Keur Tippi van Dorine Verschuere uit Vichte. Deze

Dinsdag 24 april: multiculturele wandeling in Kortrijk

cheque werd haar plechtig overhandigd op de ledenverga-

Mei

dering van 20 maart in zaal Rembrandt. Dit bedrag zal

Dinsdag 8 mei: provinciale wandeldag in Veurne

gebruikt worden om haar schoolproject in Senegal nog

Dinsdag 15 mei: ledenvergadering in zaal Rembrandt

verder uit te bouwen.

OPEN BRIEF
Op een goede dag, beste vrienden, zal ik de moed vinden

Ik wou dat jullie wisten dat alcoholisme een ziekte is die

om jullie te vertellen dat ik lijd aan de ziekte die alcoho-

iedereen kan treffen, ongeacht maatschappelijke positie,

lisme heet. Waarom dat moed vergt? Alleen omdat jullie zo

intelligentie, geestelijke rijpheid, morele opvatting of eerdere

weinig weten van die ziekte, ben ik bang voor jullie reactie.

ervaringen met drank. En dat de symptomen van de ziekte

In feite is het niet dramatischer om te zeggen: “Ik ben alco-

zich alleen manifesteren nadat het lichaam alcohol heeft

holist”, dan om te zeggen: “Ik ben diabeticus”; of: “Ik ben

opgenomen.

allergisch aan pillen”. Maar zolang jullie niet méér weten

Ik wou dat jullie wisten dat alcoholisme niet moet worden

van de feiten, ben ik bang dat jullie oordeel zowel mijn

gelijk gesteld met overmatig drinken. Veel mensen drinken te

maatschappelijk

veel.

aanzien,

als

onze

vriendschap

aantasten.

zal

Lees het vervolg van de brief verder op www.vichte.be.
Ik wou dat jullie wisten dat de ziekte, hoewel ze progressief

Lees De Verteller online op de website www.vichte.be

Zend de bijdrage van uw vereniging in voor onze volgende editie

WIEL IN WIEL START NIEUW SEIZOEN
Wiel In Wiel start het nieuwe seizoen op zondag 1 juli

– 15u00: Elite heren

2018 met een juniorenkoers. De wedstrijd start om 15u00.

Zoals u kan zien, is het programma terug goed gevuld. We

Op zondag 26 augustus 2018 is er een gentlemenkoers en

verwachten om en bij de 60 renners die zullen deelnemen

een nieuwelingenwedstrijd in De Lendedreef om 14u00uur

aan het BK tijdrijden in Anzegem. Er zal een pop-up café

en om 16u00. Op zaterdag 15 september 2018 staat de

voorzien zijn aan de firma Steeno, waar een fris pintje of

14de editie van de Veldcross der Vichtenaren op het

een kopje koffie kan worden gedronken. Laten we duimen

programma. Begin september ontvangt u nog een boekje

voor een prachtige, zonnige donderdag op 21 juni 2018.

met meer info. U kunt ook alles volgen op www.textielprijs-

We kunnen niet zonder de steun van de vele seingevers die

vichte.be.

de wedstrijden ieder jaar in goede banen leiden. Oprechte

Kermisdinsdag 18 september 2018

wordt uiteraard

dank aan de Gemeente Anzegem voor hun steun en hulp

opnieuw een hoogdag met de 86ste editie van de

tijdens onze koershoogdagen. Zo kunnen we er een echt

VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor elite met en zonder contract,

topevenement van maken. Ook uw steun kan het bestuur

alsook voor beloften. We verwachten terug veel renners

gebruiken, want de wedstrijden vergen enkele grote finan-

aan de start. Vele ploegen hebben al hun deelname beves-

ciële inspanningen. We moeten het hebben van de mede-

tigd. Het podium met de voorstelling van de verschillende

burgers en ook van onze talrijke sponsors.

renners zal opgesteld worden aan de gebouwen van
Steeno. Dit begint om 12u30. De start zal plaats vinden om
14u00 aan De Platse voor een wedstrijd van 175 km, met
14 ronden van 12,5 km. De aankomst wordt voorzien rond
17u45. Er is terug een pop-up café met gratis toegang en
live muziek. U kunt de wedstrijd én aankomst ook volgen op
groot scherm.
Donderdag 21 juni 2018 wordt het BK tijdrijden voor de
elite met en zonder contract bij zowel de dames als de
heren gereden in Anzegem. De start is voorzien ter hoogte
van bloemenzaak Pioen en aankomen doen de renners aan
de firma STEENO. Adres: Oudenaardestraat 45, Vichte.
Het uurrooster van het BK tijdrijden op 21 juni 2018:
– 12u30: Elite zonder contract heren
– 13u45: Elite dames
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MEGAVELO ORGANISEERT NACHT VAN DE KOERS
Megavelo bestaat al sinds 1996 als wielerpronostiek rond
de voorjaarsklassiekers, maar is als vereniging ontstaan
door de organisatie van de Nacht van de Koers. Sinds
2014 organiseren wij ieder jaar in De Stringe een uniek
koersevenement waarin verschillende toppers uit het wielermilieu aanwezig zijn voor een terugblik op het wielervoorjaar in woord en beeld. Zo hadden we onder andere al
Oliver Naesen, Sep Vanmarcke, Tiesj Benoot, Roger De
Vlaeminck en Yves Lampaert te gast. De bar wordt verzorgd
door vzw De Nachtlichtjes. Via hen gaat de opbrengst van
de bar integraal naar Kom op tegen Kanker. De avond zelf
organiseren wij ook een tombola met koerstruitjes van
bekende renners. Zo hadden we vorig jaar gesigneerde
truitjes van Tom Boonen, Tony Martin en Fabian Cancellara.
Ook deze opbrengst gaat naar het goeie doel.
De Nacht gaat dit jaar door op maandag 30 april in de
Stringe. Renaat Schotte en Sammy Neyrinck van Sporza
verzorgen de presentatie, bijgestaan door ploegleider en
ex-renner Tom Steels. Verder wordt de avond literair en
humoristisch doorspekt door acteur Jos Verbist, vooral
bekend van series als Quiz me Quick en Van Vlees en
Bloed. Voor het eerst hebben we ook een buitenlandse exrenner kunnen strikken met Andrea Tafi. Deze Italiaan was
jarenlang ploegmaat van Museeuw bij Mapei en won
onder andere de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.
Daarnaast komen er nog één of twee andere panelgasten
bij aan tafel. Check zeker ook www.megavelo.be.
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