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Van Pasen tot Kerst 2018
Debbie Demiddel
(dochter van Christiane
LanneauMarkante dame)
heeft ons op een
eenvoudige manier wijzer gemaakt hoe
onze hersenen ervoor zorgen dat we
ons gemakkelijk laten verleiden of verslaafd geraken aan…
We hebben er op een aangename manier veel interessante weetjes van onthouden.
Op een ochtend in
maart brachten we een
gegidst bezoek aan de
rechtbank van Kortrijk.
We werden van het
oude naar het nieuwe gerechtsgebouw
geloodst waar we een zitting konden
bijwonen. Advocaten kwamen in
speedtempo na elkaar hun cliënten verdedigen. Ook Meester Greet Coucke
(Markante dame) heeft ons enthousiast
verteld over de werking achter de balie.
We zijn volop slaatjes, tomaatjes, broccoli en spinazie aan het smullen. Luc
Dedeene (leraar in de tuinbouwschool) leerde ons

Viering 45 jaar
verbroedering
Vichte – Ommersheim
14 - 16 september 2018

Festiviteiten programma:
Vrijdag 14 september:
17u30 aankomst Duitse delegatie
Zaterdag 15 september:
Gezellig samenzijn met het gastgezin en gidsbeurten in Vichte,
Oude kerk 14u00 en 15u30.
Zondag 16 september:
8u30-10u00 ontbijt voor de gastgezinnen en Duitse vrienden in ’t Spey
10u30 eucharistieviering opgeluisterd
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groenteplantjes schikken en verzorgen
in een bak. Zo kunnen we vlug en gemakkelijk oogsten.
Samen met de
mannen van onze
leden bezochten
we ‘Artconcept’ .
Steven (man van
Annelore-Markante
dame) heeft ons gepassioneerd uitleg
gegeven over hun ambacht in de kunstsmederij.
Er worden nieuwe projecten en renovaties gerealiseerd; ook in grote steden.
Het effectieve smeden werd gedemonstreerd samen met broer Brecht. We
hebben de avond afgesloten en meteen het weekend ingezet met een gezellige receptie in de orangerie nabij de
smidse.
In tussentijd moeten we ook blijven bewegen. Onder een gloeiende avondzon
ﬁetsten we door de Yvegemse velden
tot we d’Halve Maan bereikten. Magda,
de moeder van nieuwe uitbaatster, An
Demets, leidde ons naar binnen om er
onze nieuwsgierige dorst te lessen.
Met de halve maan reeds aan de hemel
namen we de kortste weg weer naar
huis…
Eind juni, op een zonnige avond ver-

plaatsten we ons naar de Kleine Kluis in
Gyselbrechtegem, om, met zicht op de
ondergaande zon, van zelfgebrouwen
mocktails te genieten in een prachtig
landschap.
Van al deze activiteiten vinden jullie
mooie herinneringen in het fotoalbum
van www.markantvzw.be/vichte.
Start op 17 september (kermismaandag) “Vichte, een schot in de roos”, bij
en met markante dames.
Markant plant in het najaar ook een bezoek achter de schermen van Ohlala!
(3/10), een groots “Fantastique”feest
(10/10), een beetje kunstige creativiteit
met ‘porseleinschilderen’ (8 of 15/11),
een snuifje cultuur met Axel Daeseleire
(1/12), een voordracht door Prof. Wim
Distelmans (4/12) , een week voor Kerst
wordt er voor sfeer en gezelligheid gezorgd (17/12).
Je kan ons ook volgen op facebook
Markant Vichte.
Heb je zin om erbij te komen, neem dan
gerust contact op met onze voorzitter,
Riet Tack, via riet.tack57@gmail.com, of
bel haar op 0473/215636. Altijd welkom!

door Fanfare Sint-Cecilia
11u30 academische zitting de Stringe :
- verwelkoming door de heer Gino Devogelaere, burgemeester van Anzegem
- korte historiek van de verbroedering
door schepen Jolanta Steverlynck-Kokoszko
- een woordje door de heer Stephan
Piorko, Ortsvorsteher uit Ommersheim
- toespraak door de heer Jean de Bethune, gedeputeerde van de provincie
West-Vlaanderen, o.a. bevoegd voor
externe relaties en Europese projecten
- hernieuwing van de verbroederings-

akte, overhandiging van geschenken.
- onthulling van een gedenkplaat
- uitnodiging door schepen Koen Tack
tot de receptie aangeboden door het
gemeentebestuur
13u00 maaltijd in de bovenzaal van de
brandweerkazerne
17u00 terugkeer Duitse vrienden huiswaarts
Alle geïnteresseerde Vichtenaren zijn
van harte welkom op de academische
zitting. Indien je wenst deel te nemen
aan de receptie aangeboden door het
gemeentebestuur gelieve in te schrijven
via e-mail isabel.dhert@anzegem.be of
telefonisch via 056 68 82 50 en dit
tegen 10 september 2018.
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Gezinsbond Vichte organiseert voor de 18de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS
op zaterdag 17 november 2018, 14-17 u.
De Stringe, Ommersheimplein (Beukenhofstraat) Vichte
De toppers van een tweedehandsbeurs zijn kinderkleding,
speelgoed, boeken, babymateriaal en zwangerschapskleding. Ook ﬁetsjes en kindermeubeltjes doen het goed.
Met de beurs willen we jonge gezinnen helpen om tegen
een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. Gezinnen
kunnen goederen verkopen die nog in goede staat zijn.
En als verkoper krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering.












Iedere standhouder blijft gedurende de hele verkooptijd bij zijn stand staan en
brengt zijn gerief aan de man (of vrouw).
Leden van de Gezinsbond kunnen een tafel (±2m²) huren aan de prijs van € 10.
Niet-leden betalen € 15.
De toegang voor de kopers is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden.
Er is een cafetaria voorzien.
Verkopers kunnen inschrijven tot do. 1 november (of tot alle tafels besproken
zijn).
Inschrijven:
- via Dirk Gabriël, Oudenaardse Heerweg 179, 8540 Deerlijk
- Of via e-mail naar dirkgabriel6@msn.com
- Uw inschrijving is pas deﬁnitief na het storten van het juiste bedrag op rek.
BE61-979-5827384-17 van Gezinsbond Vichte. Naam van de inschrijver & lidnummer Gezinsbond duidelijk vermelden bij overschrijving!
Afspraken
- Er zal een laad- en loszone zijn in de Vlasschaardstraat tegenover de dienstingang aan de achterzijde van De Stringe.
- Verkopers kunnen hun koopwaar uitstallen vanaf 12u00.
- De verkoper staat zelf in voor de verkoop van zijn waren en neemt alle onverkochte goederen terug mee.
- Dieren, gevaarlijke producten, wapens en etenswaren zijn niet voor verkoop
toegelaten.

Dorpsraad vzw
We zoeken een (frisse) naam voor
een nieuw Vichts biertje!
De voorbereidingen van 900 jaar Vichte (Ommegang 2019) zijn al volop
bezig. Ter gelegenheid hiervan wordt
een nieuw aperitiefbiertje door onze
Vichtse brouwerij Verhaeghe op de
markt gebracht. Het is blond, van hoge
gisting en het heeft een zachte bitterheid.
Wij zoeken naar een passende naam…
zoek je mee?
Laat je inspireren door het Vichts verleden of het heden. Stuur je klinkende
naam naar redactie@vichte.be. Een set
schitterende glazen en eeuwige roem
is je beloning!

Kerstboomverhakselinge
In het bestuur van de dorpsraad werd
het idee al geopperd! Waarom niet kort
na Nieuwjaar de Vichtenaren gezellig
laten samenkomen? Kerstbomen verbranden mag niet meer… waarom niet
een eerste “kerstboomverhakselinge”.
Hou alvast vrijdag 11 januari 2019 vrij!

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

Kerkdreef 18
8570 Anzegem-Vichte

VICHTE KIEST

17u30 tot 19u00 in de Stringe

tel. 0032 (0)56 77 50 67
gsm 0032 (0)477 56 98 24
greet.coucke@telenet.be

Alle partijen aan het woord!

spreekuren: enkel op afspraak

Politiek debat op zondag 30 september 2018
Organisatie: Vichtse Dorpsraad vzw
De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

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

F OTO G R A F I E

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

Harelbekestraat 5 | 8570 Vichte | 056 77 51 65

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT
Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

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

-2-

Harelbekestraat 10 • 8570 Vichte • 0475 58 16 31

Oudenaarde 38
8570 Vichte
www.bloemenpioen.be

BLOEMENATELJEE

Reeks – CAFE’S IN VICHTE
Deel 3: CAFE’S OP DE PLAATS
Bij een telling uit 1779 vinden we café
“De Sterre”, een café die dienst deed
als “schepenhuis”. Op deze plaats vinden we nu café “De Hert”. In 1807
gaven de Franse heersers bevel aan de
plaatselijke autoriteiten om een lijst op
te maken van de drankgelegenheden in
de gemeente. In deze lijst vinden we
“L’ Etoile”, nu “De Hert”, toen uitgebaat
door Jan-Baptiste Van Meenen. Men
moest ook opgeven of de uitbater van
goede zeden en betrouwbaar was. Niemand in Vichte kreeg slechte punten.

beukenhofstraat.
Ook het huidige café “Breughel” (wit
huis links op de foto) was vroeger een
tijdlang “Het Gemeentehuis”. Voor WOI
hadden grappenmakers ooit de letters
T en E overschilderd en las men “Het
Gemeen huis”. Bij de telling van 1779
noemde men dit “Le Bonnet Blanc”.
Dit waren maar enkele van de 14 cafe’s
die vroeger bestonden op de Plaats en

foto uit 1912 (illustratie L. Blokeel)

“De Hert” in 1924 (illustratie L. Blokeel)

rond de oude kerk. Hiervan zijn er vandaag nog 3 overgebleven: “Het Molenhuis”, “Breughel” en “De Hert”.

Rond 1920 kwam er aan de overzijde
van “De Hert” een café genaamd “De
Wachtzaal”. Deze naam hield verband
met het nabijgelegen tramstation. Deze
herberg was later bekend als “Vrolijk
België”.
Na WOII bevond zich café “Het gildenhuis” waar nu het huis van dokter Desseyn staat en wat verderop aan
dezelfde kant bevond zich in de huidige
zaak van optiek Dauw de herberg “De
Zwaan”.
cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE

Café den Breugel
Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm

“Het Molenhuis” in 1933 (illustratie L. Blokeel)
Daartegenover bevindt zich tot op vandaag “Het Molenhuis” dat in het begin
van de 19de eeuw het gemeentehuis
noemde.
Het gemeentesecretariaat verhuisde
vaak van locatie. In 1959 ging het van
een gebouw bij de oude kerk naar de
villa van Dr. Isebaert die door de gemeente was aangekocht. In 1973 verhuisde het tenslotte naar de

Naar aanleiding van 900 jaar Vichte van
ons dorp brengt de heemkundige kring
De Spinspoele de opmerkelijke ontstaansgeschiedenis van ons wonderlijke dorp in herinnering. In april konden
trouwe lezers al vernemen hoe bij aanvang van het tweede millennium (anno
1000) het eens onmetelijke Methelawoud tussen Leie en Schelde allengs
gerooid, ontgonnen en door landbouwers bevolkt werd om de grenzen van
het Graafschap Vlaanderen te versterken en de almaar groeiende steden van
voedsel en bouwmaterialen te voorzien.
De bosrijke oevers van de Vecta-beek
– eens de levensader van ons dorp –
bleef toen evenwel nog ongerept en
ongeschonden. In een tweede episode
leren we evenwel hoe de laffe moord
op een katholieke Deense koning –
nota bene in een kerk in Odense – hier
abrupt verandering in bracht en een
kettingreactie in gang zette die leidde
tot de opgemerkte komst van een
schaar monniken uit Reims.
Hun beschavingsijver resulteerde rond
1090 in een eerste, uiterst rudimentaire
volksplanting ter hoogte van het huidige Beukenhof. Deze naamloze nederzetting was dan wel geen lang leven
beschoren, maar luidde de start in van
blijvende menselijke aanwezigheid op
het Vichtse territorium.

Bij wouter en Tanja
Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

Heemkundige
kring
De Spinspoele

Nicolas Duquesno y
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-

Eli De Frene

Lees er alles over in het vervolgverhaal
op de website van De Spinspoele
(http://spinspoele.be/category/artikels/middeleeuwen-vanaf-500-1500)

Ouderraad De Ranke
Ouderraad De Beukennoot
Op 3 september start het nieuwe
schooljaar en ook de ouderraden.
Ouderraad De Ranke vertegenwoordigt meer dan 200 kinderen en
hun ouders op VBS Vichte (1e, 2e, 3e
kleuter en 1e, 2e, 3e leerjaar), Ouderraad De Beukennoot ondersteunt
meer dan 120 kinderen in de
Gemeenteschool Vichte (4e, 5e en 6e
leerjaar).
Dit is een warme oproep aan alle
ouders om deel uit te maken van de
ouderraad. Je kan meehelpen bij het
ondersteunen van uw kinderen. Je leert
ook heel wat over de interne werking
van school. En vooral, je komt in een
vriendenclub terecht waarbij je
jarenlang plezier zal hebben. In het
begin van het schooljaar krijg je per
brief een uitnodiging om deel te nemen.
Kom gerust af naar de eerste
vergadering of kom gewoon eens langs
op school.
Werking: De verenigingen zijn ingedeeld in werkgroepen per activiteit. Zo
kan een papa of mama zich aansluiten
bij een groepje die hem of haar het best
past. Per klas proberen we ook een
ouderraadslid te hebben om de
aanspreek drempel zo laag mogelijk te
houden.
Er zijn activiteiten voor het hele gezin
en sympathisanten: (Verdeeld over
beide ouderraden)
• De wijndegustatie (De Ranke): De
opbrengst gaat volledig naar het
herschilderen van klassen.
• Kerstmarkt (De Beukennoot): Een
leuke kerstmarkt op school tijdens de
rapportafhaling.
• De ontbijtactie (Beide Ouderraden):
Begin februari 2019 kan je een
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

ontbijtpakket bestellen. De leerkrachten komen dit zondagmorgen
thuis aﬂeveren!
• Schoolfeest (Beide scholen): De
kinderen zorgen voor een mooi feest.
De opbrengst gaat ook naar de
ouderraad ten voordele van de
kinderen.
• EHBO avond (Beide Ouderraden):
Basis kennis over EHBO door
verschillende dokters uit de streek.
• Afscheidsreceptie 6e leerjaar (De
Beukennoot): De school zorgt voor
een mooie afsluitende receptie van
onze leerlingen, ondersteund door de
ouderraad.
Met de steun van de ouders,
grootouders, familie en sympathisanten
ondersteunen we ook werking op
school:
• Veiligheid: Met de ﬂuo-jas acties
proberen we alle kinderen en ouders
een veilig schoolverkeer bij te
brengen.
• Het kleuterbos: Een veilige en leuke
plek om te spelen.
• Sinterklaas: Ondersteuning op school
• Fruitdag: We sponsoren fruit om alle
kindjes gezond en lekker te laten
smullen.
Er is nog heel wat meer. Bezoek
www.ouderraadderanke.be of facebook.
We kunnen steeds rekenen op
bereidwillige ouders, grootouders en
medewerkers die graag de kinderen
ondersteunen. Beide ouderraden
danken hierbij iedereen die onze
kinderen helpt steunen.
Bedankt!
Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u / di tot za: 9-12 en 14-18u

VICHTE – INGOOIGEM
Dinsdag 4 september 2018
Het begin van de kaarting en hobby
voor het nieuwe jaar!
Koffie met taart.
Zondag 7 oktober 2018
DAG VAN DE CHRONISCHE ZIEKEN.
Om 10u30 Mis te Vichte voor de
leden en de afgestorven leden van
Samana.
Daarna receptie dit ook voor de
familieleden van de overleden
leden van Samana in het Spey.
Dit wordt gevolgd door een
middagmaal, koffie en daarna nog
een ontspanning.
Woensdag 26 december
KERSTFEEST

Nieuw theaterseizoen!
Het lijkt alsof het doek nog maar viel
over ons laatste productie “Een pompstation” en onze vingers jeuken al weer
om ons nieuw theaterseizoen te onthullen.
We lichten alvast twee grote tippen:
Na twee musicals neemt Koen Lauwereyns in november opnieuw een theaterstuk onder handen. Samen met vier
sterke acteurs geeft hij vorm aan “Van
Ridder Boudewijn”, een tragikomedie
van Mathias Sercu.
In april gaat Maaike Tubex aan de slag
met “Ginds tussen de netels” van Dimitri
Verhulst. In zijn pittige taal geeft Verhulst een hedendaagse invulling aan
het stuk de Bloedbruiloft (Lorca, 1933).
Speeldata
10 – 16 – 17 november 2018
30 maart – 5 en 6 april 2019
Seizoenskaart: € 14 - Losse kaart: € 9
via www.strevenvichte.be
definitieve
ontharingen

056/ 77.75.23

en

MA ZOUT - DIESEL - PELLE T S

alle
schoonheidszorgen
Jagershoek 18, 8570 Anzegem – Vichte
www.brandstoffenverfaille.be
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Trui Parmentier
Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353

900 jaar St.-Stefanusparochie Vichte
pende handen! Neem dan contact op
met diaken Jean-Yves of met Karel Demeeulemeester.
Wens je een doopviering of huwelijksviering aan te vragen in 2019? Neem
dan tijdig contact op met diaken JeanYves 056 42 37 10

Kermiszondag 16 september 10u30:
feestelijke eucharistieviering n.a.v. de
kermis met de muziekvereniging St.Cecilia
Kermismaandag 17 september 9u30:
jaargetijde voor overledenen: we herdenken in het bijzonder alle overledenen met uitvaartdienst in de
St.-Stefanuskerk sinds kermis 2017

Voor een misintentie of jaarmis kan je
steeds terecht bij zuster Jeannine 056
77 75 35

Liturgische diensten in Vichte:
Maandag - dinsdag - woensdag en
donderdag 18 uur in het klooster Kerkdreef 4
Vrijdag 18u00 Emmaüskapel (kerk Vichte)
Zondag 10u30 kerk Vichte

Welkom aan alle families en/of buren.
Deze viering wordt verzorgd door de
leerlingen van het 6de leerjaar.

Wens je een bezoekje of wens je de
communie thuis te ontvangen? 0474 58
86 34

In 2019 bestaat onze parochie Vichte
900 jaar! Op zondag 6 januari om
10u30 willen we op het feest van de
drie koningen dit jubeljaar openen
tijdens de zondagsviering.

Wil je graag de parochiewerking steunen n.a.v. haar 900ste verjaardag? Dat
kan via BE 76 -4688 1476 4195 met vermelding 900 jaar parochie Vichte

In het weekend van 6-7 en 8 juli zal dit
uitgebreid worden gevierd. Werk je
graag mee? We zoeken heel wat hel-

DE BIB IS NIET ALLEEN
EEN PLAATS MET BOEKEN,
MAAR OOK EEN
OPEN HUIS … EN
VOORAL EEN BELEVENIS!

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

De bib programmeert ook dit seizoen
voor elk wat wils …

DIGIE CAFE
EHBO en XL

FILM
… in de kerk … in openlucht … voor het
hele gezin NIEUW!

KINDEREN BAAS
Voorlees- of spellenuurtje en Boekenof stripkamp

LITERATUUR
Op de koffie met … en Leeskringen

PRAATGROEP
Anderstalige nieuwkomers i.s.m. Het
Sociaal Huis

VOORLEESWEEK
Vertelpieten op bezoek

Najaarsprogramma van KMV Sint-Cecilia Vichte vzw
• Zondag 16 september 2018: opluisteren eucharistieviering
tgv Vichte kermis + begeleiden optocht naar Oude Kerk
voor viering 20 jaar IloIlo
• 6 en 7 oktober 2018: jaarlijks herfstconcert in De Stringe
• 21 oktober 2018: deelname aan evaluatieconcert VLAMO in
Kortrijk
• Zondag 11 november 2018: Opluisteren wapenstilstand
• Zondag 18 november 2018: Opluisteren eucharistieviering
ter ere van Sint-Cecilia
Voor meer info of vragen: info@sintceciliavichte.be
Volg ons op https://fb.com/sintceciliavichte

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

ga met vertrouwen de toekomst tegemoet
Waregemstraat 43 - 8570 Vichte
056 77 98 16 - info@zakenkantoorvanhoutte.be
www.zakenkantoorvanhoutte.be
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Ben je met je vereniging op zoek naar
samenwerking? Informeer naar ons
draaiboek!
Details ontdek je op onze website, Facebook, Instagram en in Aktiv.
Wil je nog beter en sneller op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan
snel in op bibnieuwsbrief via
bibinfo@anzegem.be of via het formulier op de website.

HAARSTUDIO MARYSSE

NADINE

HAARSTYLISTE

YOUR HAIR MY CARE

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

Uitnodiging
aan alle inwoners, en verenigingen van Vichte
Herdenking van de nationale bevrijdings- en vredesdag

100 jaar - Wapenstilstand WO I
Zondag 11 november 2018
Programma :
9u00
9u10
9u15

samenkomst aan de Vichteplaats
vredesoptocht naar het gedenkteken
plechtigheden aan het gedenkteken met speciale hulde aan de
Vichtse overleden soldaat Gustaaf Delabie en alle Vichtse burgerslachtoffers
9u50 optocht naar de kerk
10u00 H. Mis verzorgd door de leerlingen van “De Beukennoot” en
opgeluisterd door een gemengd jeugdkoor olv Jeanno
Defrenne
11u00 vervolg van de vredesoptocht naar de Britse Militaire Begraafplaats
11u15 eerbetoon aan onze bevrijders op de Britse Militaire begraafplaats
11u30 slot en dankwoord aan alle aanwezigen
Vanaf 11u45 : receptie voor het N.S.B.-11-Novembercomité,
de Britse gasten en genodigden
13u30 Lunch in ‘Salons Rembrandt’ – iedereen welkom
inschrijven tot 4 november
info en inschrijving via devyou@hotmail.com
17u00 verzameling op het Ommersheimplein
17u15 optocht naar de Britse Militaire Begraafplaats
In het kader van 100 jaar wapenstilstand wordt een nocturne
georganiseerd om onze Britse bevrijders speciaal te herdenken met een kaarswake deze nocturne wordt opgeluisterd
door “The Ghent District Higlanders Pipes & Drums”

Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

Met de werkgroep Iloilo organiseren
we met Vichte kermis van 14-15-16/09
terug voor de 20e keer ons kermisweekend ten voordele van ons Braziliaans project in Salvador da Bahia.
Het volledig programma van ons weekend kan je hierna terug vinden. Hiermee willen we iedereen uitnodigen
voor onze activiteiten op het kermisweekend.

Ons project Ceifar bevindt zich in één
van de sloppenwijken van Salvador.
Zoals de vele randwijken van de grote
steden in Brazilië zijn deze ontstaan
door een ongecontroleerde groei van
de bevolking en werd gebouwd zonder
planning, waardoor er een groot gebrek
aan infrastructuur is. Het gebrek aan
toekomstperspectief en een laag zelfbeeld van kinderen en jongeren verlaagt de toegang tot de school en in
combinatie met het gebrek aan ontspanningsfaciliteiten en sport, worden
ze een gemakkelijke prooi in de werving van jongeren voor de drugshandel
en bendevorming met geweld. Vanwege de noodzaak en de bezorgdheid
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over de onderwijssituatie van de kinderen en jongeren heeft men via het project Ceifar het initiatief genomen om
een pedagogisch project te ontwikkelen door middel van onderwijs, sport en
cultuur.
Het project Ceifar heeft als hoofdbedoeling de levensomstandigheden in
de sloppenwijken te verbetering via het
toegankelijk maken van de gezondheidszorg, te zorgen voor scholing, kinderopvang, kunst, cultuur, sport,
psychologische bijstand, beroepsopleiding, … Het project wil vooral de kinderen, de jongeren en hun families weg
houden van de drugsbendes, die het
dagelijks leven in de sloppenwijken beheersen.
De acties van dit educatieve project zijn
complementair aan de school.. De families, in de strijd om te overleven, zijn
soms gedwongen hun kinderen op de
straat te laten of alleen in huis achter te
laten, omdat de opvoeding van kinderen en hun werk moeilijk met elkaar te
verzoenen zijn. Vaak worden de kinderen het slachtoffer van kinderarbeid,
fysische en psychologische mishandeling, drugshandel en prostitutie.
Het gebrek aan reële kansen leidt vaak
tot heel wat verkropte agressie, die
soms ook op effectieve geweldpleging
uitloopt.
Vanuit Brazilië kregen wij twee jaar
terug, via Guido Steemans onze contactpersoon ter plaatse , de speciﬁeke
vraag om vanuit Vichte mee te werken
aan een psychologisch hulpcentrum,
bestaande uit 1 psycoloog/coordinator
met een minimum salaris onder het wettelijk barema, bijgestaan door enkele
stagairs en 3 psychologen die vrijwillig
wat komen helpen.
Voor 2017 konden we vanuit de werkgroep samen met jullie een mooi
bedrag doorstorten. Hiervan werd
€ 2500 gebruikt voor het salaris van
de lerares van de kinderopvang en het
alfabetiserings project. Rond de € 500
ging rechtstreeks naar de kinderen
voor een schooluitstap. Een belangrijk
bedrag werd voorzien voor de lonen en
ondersteuning van het psychologisch
centrum. € 1000 kon overgezet worden als spaarpotje voor 2018.
Zo zien jullie dat elke euro goed besteed wordt.
Naast de ondersteuning van deze projecten zijn we in 2018 nog een nieuw
project gestart.
Binnen het project Ceifar betalen de
medewerkers maandelijks € 1000 aan

elektriciteitskosten. Men wil dit maandelijkse bedrag uitsparen door zonnepanelen te plaatsen, zodat men deze
€ 1000 elke maand kan gebruiken voor
didactisch materiaal, voeding, duurzame verbetering van de infrastructuur.
Voor het plaatsen van de zonnepanelen
zijn wij op zoek naar sponsors.
Met het plaatsen van de zonnepanelen
is een bedrag van € 45.000 gemoeid.
Men wil dit over een 2 tal jaren realiseren en is op zoek naar bedrijven, verenigingen, groeperingen, scholen,
gemeentebesturen, maar vooral ook
naar heel veel gewone mensen die dit
project willen ondersteunen met een
minimum sponsorbedrag van € 100. Dit
bedrag van € 100 wordt afgeleverd met
een ﬁscaal attest zodat het netto een
kost van € 55 vertegenwoordigt.
Hiervoor ontvangt de sponsor een certiﬁcaat en een tekening van de kinderen. Daarnaast wordt de naam van
iedere schenker vermeld op een gedenkplaat ter plaatse.
Hiermee hopen we samen met jullie
voor een klein stukje betere wereld te
zorgen, en voor een betere toekomst
voor de families in de sloppenwijken
van Salvador de Bahia.
Hartelijke dank voor elke vorm van ondersteuning voor dit project.

Teerbeminde Vichtenaren
Na stuk voor stuk zalige kampen en een
korte pauze vliegen ook wij er weer met
volle goesting in. En hoe kan dat beter
dan op 22 september met de derde
editie van Startacus? Het is intussen
een bekend recept: 1,5 km, 5 km of 10
km op, over, onder en door hindernissen ploeteren om daarna te genieten
van een overheerlijke pasta. De stramme spieren weer losgooien doet u op
de tonen van The Upcats en daarna op
de beats van onze lokale diskjockey.
Ambiance verzekerd!
Tikje allergisch aan sportief gedoe?
Geen nood: gezellig bijkletsen doet u in
de bar die de hele middag en avond geopend is. Daarnaast voorzien de leiders
randanimatie voor de kleinsten, en kan

KSA Vichte meisjes vliegt er weer in!
Met het kamp in
Westmalle, heeft
KSA Vichte
meisjes een
topjaar achter
de rug. Na
een korte
pauze
staat onze enthousiaste leidingsploeg,
die bestaat uit 36
leidsters, 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 29
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 24 november organiseren wij naar tweejaarlijkse gewoonte onze ouderavond. De
leidsters en leden zorgen tweemaal

voor een prachtig optreden en na de
show kan je genieten van een drankje.
Ook dit jaar organiseren we alweer een
spetterende fuif! Haal jullie lightsticks
en ﬂuogadgets maar uit de kast, want
wij presenteren u onze vijfde editie van
‘NEONNACHT’. Alle dansbeentjes zijn
welkom op zaterdagavond 16 maart in
De Stringe. Kaarten zullen tijdig te verkrijgen zijn bij alle leidsters van KSA
Vichte meisjes. Ons voorlaatste evenement gaat door op vrijdagavond 5 juli.
Dan halen de leidsters speciaal voor jullie hun beste friet- en hamburgerbaktalenten boven! Als kers op de
KSA-taart gaan we op kamp van 12 tot
20 juli naar Zedelgem! De jongste
leden, de sloebers, komen ons vergezellen op 15 juli. 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

u de hele middag snuisteren in de tokshop voor allerhande KSA-uniformstukken en -benodigdheden.
Vergeet zeker niet in te schrijven voor
zowel de avonturenloop als de pasta.
Een simpel mailtje naar startacus2018@gmail.com volstaat! Meer
info over Startacus vindt u overigens op
het Facebookevenement.
De week na Startacus beginnen we
met de activiteiten. Nog niet ingeschreven? Geen zorgen: de leiders komen
ongetwijfeld nog langs. Mocht dat tóch
niet het geval zijn, neem dan contact op
met onze kersverse bondsleider Kevin
Vandaele (0478 25 55 84).
Dan rest ons alleen nog een staaltje
schaamteloze reclame voor eigen
(web)winkel. U shopt weleens online?
Dan moet u ons beloven om dat vanaf
heden enkel nog via trooper.be/ksatervichten te doen! Wat dat dan wel mag
wezen? Wel, elke vereniging heeft een
unieke Trooperpagina, waarop links
staan naar webshops zoals Coolblue,
Booking.com en Collect & Go. Als u via
die links naar uw favoriete webshop
surft, weet de shop welke vereniging –
in casu: KSA Ter Vichten – u wil steu-

nen. De link doet het werk, en u kan gewoon shoppen zoals u normaal shopt,
zonder ook maar één euro extra uit te
geven. Van elke aankoop die u doet,
gaat er een percentje naar KSA Ter
Vichten. Geen reden meer om níét via
Trooper te shoppen, dus! De ﬁrma
dankt u.
Tot zeer binnenkort!
De leiders.
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In de huidige welvaartstaat is het een
“welvaartsalcoholisme”
geworden.
Drinken is “IN”. Het is een maatschappelijke status geworden. Iemand die
niet drinkt wordt doorgaans beschouwd
als een spelbreker en een zuurpruim.

AA ziet alcoholisme als ziekte. De alcoholist kan zijn drinken niet onder controle houden omdat hij lichamelijk en
geestelijk (emotioneel) ziek is. AA gelooft dat zijn alcoholisme steeds erger
zal worden indien hij niet stopt met drinken.
Genezen van deze aandoening is niet
mogelijk, wel herstel door algemene alcoholonthouding.
e medische wereld, American Medical
Association, Britisch Medical Associaton, hoofdorganisaties van artsen in

deze landen begrijpen alcoholisme als
een ziekte.
Het verslag van een comité van The
Royal College of Psychiatrists (London
1979), omschrijft deze ziekte als volgt:
“voor de meeste mensen is alcoholisme
wellicht synoniem voor het afhankelijkheidssyndroom (dit is een toestand die
ontstaat wanneer het individu zich een
afhankelijkheid van deze speciﬁeke
drug op de hals heeft gehaald), voor
het “ziekteconcept van alcoholisme”.
Voor anderen heeft de benaming een
veel bredere betekenis en omvat al de
gevallen waar iemand die zich door het
drinken ernstige of blijvende letsels
heeft toegebracht, ongeacht de graad
van afhankelijkheid.
Tegenwoordig spreekt men veel over
drugs en verdovende middelen. Terecht. Het publiek moet ingelicht worden over de gevaren bij het gebruik van
deze producten.
Maar te weinig wordt de nadruk gelegd
op het feit dat alcohol nog steeds de
grootste drug is die dagelijks verspreid
wordt onder de bevolking. Alcohol is
het grootste verslavingsmiddel.
Alcoholisme heeft een lange geschiedenis.

Start om 18u30 aan het begin van de
Delﬁen Vanhautestraat.
www.kavvichte.extreemhost.com

0p 3 en 17 oktober voorzien we 2 avonden volksdansen. Op zondag 7 oktober
trekken we naar het bezoekerscentrum
De Palingbeek waar we wandelen
onder begeleiding van een gids. De
wandeling draagt de titel ‘Een domein
met een verleden’. Een geleide excursie
doorheen het oorlogslandschap van De
Palingbeek Ontdek de talrijke oorlogssites, frontlinies en begraafplaatsen

zoals Hill 60, Hedge Row, Niemandsland,… Persoonlijke verhalen van soldaten brengen het oorlogsverleden weer
tot leven. Meer info bij Mady D’Hoop.
Op dinsdag 13 november wordt er in de
namiddag ” 2 meisjes in powertex” gemaakt en op woensdag 21 november is
er een gespreksavond met thema “jonger met de jaren” en ook op 11 december is er een avond over “welke invloed
licht op ons lichaam heeft”.
Voor de kerstperiode maken we ook
nog een kerststukje.
Nordic Walking is er iedere donderdag.

kapsalon MARIANNE

WILLY VAN DEN BERGHE

05 6 7 7 6 1 57

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

elf novemberlaan 37 - 8570 vichte

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

Anonieme Alcoholisten

Wanneer wie dan ook, waar ook
ter wereld de hand uitsteekt om
hulp, wil ik dat de hand van AA
er altijd zal zijn en daarvoor ben
ik … verantwoordelijk.

Alcoholisme, een ziekte

enke l op afspraak

De gelegenheid tot drinken wordt dagelijks gecreëerd: feestjes, succes,
zaken, slaapmutsjes, T.V. enz..
AA wil geen pleidooi houden tegen het
gebruik van alcoholische dranken, ook
willen wij geen propaganda voeren
voor een of andere matigheidsbond.
Integendeel, AA heeft als doel: de
drankzuchtige doen inzien dat hij ziek
is. Uw medelijden t.o.v. de drankzuchtige omzetten in Hulp.
Terecht zegt Bond Zonder Naam:
“ 1% hulp is meer dan 100 % medelijden.”
Wordt vervolgd
meer informatie bij:
Comité Openbare Informatie
Algemeen Dienstbureau
Grote Steenweg 149
2600 Berchem-Antwerpen
03/239.14.15
www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

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

cv Zakenkantoor

VICHTEPLAATS 3 • 8570 VICHTE • 0479 611862
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OLEKENBOSSTRAAT 154 - DEERLIJK - 0479 17 16 49
WWW.STRANA-VERHUUR.BE

Hallo Iedereen,
Samen met een lange, hete zomer sluiten we de vakantie af. De kinderen
stappen terug naar school, en wij krijgen weer de nodige ruimte om onze
ontspanningsactiviteiten verder te zetten. We zagen er echt naar uit om eindelijk, na een zeer geslaagde dagreis,
de draad weer te kunnen opnemen.
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;

Maandelijks terugkerende activiteiten
Petanque Zwevegem: 1e dinsdag 14u
Wandelen: 2e dinsdag 14u30
Kaarten: 3e dinsdag 14u30
- ofwel na de spreker in de Rembrandt,
- ofwel in de Stringe op 21-08, 18-09,
20-11, 16-04, 18-06, 20-08, 24-09 (!)
+ uitzonderlijk kaarten in Rembrandt
op 19-02
Uitstappen: 4e dinsdag
Fietsen: elke woensdag om 14u; Damesﬁetsen: in de periode mei-sept
elke woe om 19u
Film Kortrijk : maandelijks 1x op maandag om 14u30 in Budascoop
Neos Vichte: wij bestaan 50 jaar, en dat
vieren wij met een schitterend programma en een mooi jubileumfeest!!
Waregem Koerse is weer voorbij , de
dagen worden korter en de schoolgaande jeugd is een nieuw schooljaar
gestart. Voor onze club ook het ogenblik om ons nieuwe jaarprogramma
voor te stellen.

- Donderdag 6 september: kaarting
- Dinsdag 11 september: Inschrijving
voor de palingreis
- Donderdag 13 september: Wandelen
uit
- Donderdag 20 september: Fietsen
met traktaat
- Donderdag 27 september: Petanque
- Donderdag 4 oktober: Kaarting
- Dinsdag 8 oktober: Palingreis, met
daarna een bedrijfsbezoek en afsluitend avondeten
- Donderdag 11 oktober: Wandelen uit
- Maandag 15 oktober: Herfstfeest in
Rembrandt met leuk amusement
- Donderdag 18 oktober: Petanque
- Donderdag 8 november: Kaarting
- Maandag 12 november: Voordracht in
Ansold “erfrecht” in samenwerking
met gemeentelijke activiteit. Een aan-

rader, gezien de recente wijzigingen.
- Donderdag 15 november: Wandelen
uit
- Donderdag 22 november: Petanque
- Dinsdag 4 december: Petanque
- Donderdag 6 december: Kaarting
- Donderdag 13 december: Wandelen
Thuis met traktaat
- Op vrijdag 14 december: Voldoeningsfeest voor onze okra-vrijwilligers
- Maandag 17 december sluiten we dan
ons jaar af met ons Kerstfeest
Ook hier hebben we weer gezorgd
voor PRIMA amusement.
Voor iedereen die graag bij onze Okrafamilie wil aansluiten en lid wil worden
van onze vereniging, weet dat iedereen
welkom is.
Tot ziens
Het Okra-Bestuur.

Indien je interesse hebt, neem dan gerust contact op met iemand van het bestuur!
Hartelijk welkom!
Alle gegevens over onze club kan je
ook terugvinden op onze website
www.neosvzwbe/vichte.
Voor de ledenvergaderingen van oktober en december kunnen vrienden en
kennissen van de leden, meekomen
aan €10 euro 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).

Ma 12 november: Erfrecht i.s.m. SAR
Anzegem
Di 27 november: N: keuze : bezoek aan
Roularta of Vlasweverij Libeco,Meulebeke+ afsluiten in bowling
Di 18 december: Salons Rembrandt Kerstconcert met tenor en piano en
samenzang + kerstmaal + kaarten.

Ons jaarprogramma 2018 – 2019:

2018
Di 25 september: daguitstap naar de
Plantentuin van Meise en bezoek
aan de Nationale Bank
Di 16 oktober: Salons Rembrandt Voordracht door dhr. Manu Adriaens
over ‘Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te begrijpen’
+ hapje en drankje + kaarten.
Vr 2 november: N+A: Spektakelmusical
40-45 te Puurs en bezoek aan Abdij
Roosenberg

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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2019
Di 15 januari: Jubileumviering 50 jaar
Neos Vichte, met misviering + in Salons Rembrandt: academische zitting, receptie, diner en animatie
Di 26 februari: Bedrijfsbezoek aan ‘Bakery Group La Lorraine’ te Ninove

Een greep uit het aanbod (met reservaties) van Neos-Nationaal en
Neos W.-Vl.
Di 13 nov: Voorronde Quiz – Heule (ﬁnale: 26 febr)
Do 24 jan: nieuwjaar met ‘The Diamonds’ - Izegem
Zo 10 feb: Melodieën voor Miljoenen Antwerpen
Ma 8 april: Toneel ‘De vriendinnen’ Kortrijk
Ma 3 juni: The Beatles Revival – Gent

Pasar
Anzegem
nodigt u vriendelijk uit op:
Vrijdag 19 tot zondag 21 oktober
Steepletochten t.v.v. KOM OP TEGEN
KANKER Waregem SportVlaanderen
PASAR DE NACHTLICHTJES IN SAMENWERKING MET
TOT DE MAAN EN TERUG PRESENTEERT

19 > 21 OKTOBER 2018

Info en inschrijvingen via onze website www.steepletochten.be en/of
onze FB pagina www.facebook.com/INEtotdemaanenterug.

Zaterdag 1 december
2de Kaarslichtjeswandeling in Grijsloke De Kleine Kluis
Zondag 9 september 2018

24e PRUTSKETOCHTEN

DE TEXTIELTREKKERS
VICHTE
Start: De Stringe,
Ommersheimplein,
8570 Vichte
Start van 7u00 tot 15u00
4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 36 - 42 km
Leie-Scheldevriendentrofee
Heerlijke wandeling op vernieuwd parcours. Dit jaar wandelen we door het
schitterende domein van De Gavers.
Gratis bevoorrading. Verzorgde rustplaatsen met voldoende spijs en drank.
Zoektocht voor de kinderen op de afstanden van 4, 6 en 12 km.
Deelname: leden € 1.10 – niet-leden
€ 1.50 – kinderen onder 12 jr. gratis
www.de-textieltrekkers.be
De fusiegemeente Anzegem telt ongeveer 14.000 inwoners en bevat de deel-

Gezocht: voetballer met aanleg voor
‘den derde time’ (M/V)
Celtic Dede Vichte is een amateurvoetbalploeg die uitkomt in het VLVB verbond. Met het oog op het verzekeren
van de continuïteit van de ploeg en vanuit onze strategische visie, zijn wij op
zoek naar kandidaten om het proﬁel
van voetballer met aanleg voor derde
time in te vullen. Voel je je aangesproken, of ken je een geschikte kandidaat
aarzel niet en stuur jouw kandidatuur
naar bestuur@dede-vichte.be
Functie:
- Je bent één van de 15 voetbalhelden
die elke zaterdagnamiddag het beste
van zichzelf zal geven in het seizoen
2018 – 2019
- Je voert naadloos het plan uit van
onze meester-tactici : T1 & T2
- Je hebt aandacht voor je eigen takenpakket en stuurt uw medeploeggenoten aan waar nodig
- Je bent medeverantwoordelijk voor
winst en verlies van de ploeg
- Je bent medeverantwoordelijk voor
de sfeer in de kleedkamer
- Je maakt min of meer accurate analyses van de match en dit het liefst aan
de toog
Proﬁel:
- Je hebt een voetbalverleden, talent is
geen must

- Je kan je meestal vrijmaken op zaterdagnamiddag
- Je kan bovengemiddeld goed tegen
je verlies
- Je bent stipt bij aanvang van de partij,
maar verder maakt het je niet uit wanneer je thuis bent op zaterdagavond.
- Je beschikt over een uitgebreid arsenaal aan ﬂauwe grappen en foute
kleedkamerhumor
- Je kunt je uitdrukken in het Zuid-WestVlaams of je begrijpt op zijn minst noties ervan
- Je hebt een e-mailadres
Aanbod:
- Een hobby op zaterdagnamiddag
- Een pak nieuwe vrienden of op zijn
minst verre kennissen
- Een volledig remuneratiepakket bestaande uit: 1 bonnetje per match
- Een nieuw stamcafé
- Heroïsche verhalen die je minstens 10
keer opnieuw zal vertellen/aanhoren
aan dezelfde toog
- Eeuwige roem en respect
Contact:
Stuur een mailtje om uw interesse te
uiten via bestuur@dede-vichte.be
Aarzel niet om rechtstreeks contact op
te nemen met huidige spelers / oudspelers van DeDe Vichte

gemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem (“Grijsloke”), Ingooigem (“IJvegem”), Kaster, Tiegem en Vichte.
Jaarlijks organiseren De Textieltrekkers
vijf wandelingen, die telkens vertrekken
in één van deze gemeenten.
De Prutsketochten starten in GC De
Stringe in Vichte. Ons dorp ligt in het
glooiend landschap tussen de Scheldevallei en de Leievallei. Op de top van de
hellinkjes zie je in de verte de Kluisberg,
de Kwaremont en de Hotondberg opdoemen. We bevinden ons niet voor
niets aan de voet van de Vlaamse Ardennen.
In De Stringe staat een mooi standbeeld van Prutske. Het is een mooie uit-

beelding van de jongste dochter van
Stijn Streuvels. Hij vereeuwigde het
meisje in zijn boek “Prutske”. Het beeld
is in 1979 ontworpen en gerealiseerd
door beeldhouwer Jacques Verduyn.
Prutske is gemaakt in polyesterhars en
werd zorgvuldig beschilderd in zachte
kleuren. Omdat het beeld kwetsbaar is,
werd het in een glazen kast geplaatst.
Je kan het bewonderen in de inkomhal
van De Stringe, de startzaal van onze
Prutsketochten.
Het Lijsternest in Ingooigem, de mooi
gerestaureerde schrijverswoning van
Stijn Streuvels (1871-1969), is een bezoek waard. De moeder van Streuvels
was een zuster van Guido Gezelle. Zijn

celtic dede vichte

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

Dorpsraad
Vichte
Wijnen

www.optieksynhaeve.be

NATHALIE KINT

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Harelbekestraat 8 - 8570 Vichte
tel. 056 0472 09 48 09
www.nathaliekint.be
info@nathaliekint.be
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boeken overstijgen het niveau van de
streekliteratuur. Bij Streuvels geen
zeemzoete verhalen zonder werkelijkheidszin! Hij werd liefst 14 keer genomineerd voor de Nobelprijs. Het interieur
van de woning ademt de tijd en de ziel
van de schrijver. Je kan een kijkje
nemen door het raam waarachter Streuvels schreef aan zijn “Vlaschaard”, “Het
leven en de dood in de ast” en de “Teleurgang van de Waterhoek”. Ook zag
hij hier de Eerste Wereldoorlog (‘14-‘18)
voorbijtrekken. Zijn dagboeken vormen
een belangrijke historische bron over
deze periode.
In de streek tref je verschillende verwijzingen aan naar de Grote Oorlog.
Zowel in Vichte als in Ingooigem bevinden zich militaire kerkhoven van de
Commonwealth. Ook Duitse soldaten
werden hier begraven. In Anzegem bevond zich een Duits kerkhof met 486
graven. In 1955 werden de resten van
deze Duitsers overgebracht naar de
Duitse oorlogskerkhoven van Menen
en Langemark.
Vichte heeft zowel een oude als een
nieuwe kerk. De oude kerk is een ro-

maans zaalkerkje in Doornikse zandsteen, van eind 12e eeuw. De stenen
werden toen aangevoerd over de
Schelde. Nu wordt de ruimte gebruikt
voor concerten en tentoonstellingen.
De nieuwe kerk, een paar honderd
meter verder aan de overkant van de
grote weg, is een moderne kerk van de
jaren ’60. Veel ruimte, veel licht! Beide
kerken bevinden zich niet ver van de
start en zijn een bezoekje waard.
Vichte heeft niet alleen 2 kerken, maar
ook 2 kastelen. Het beschermde kasteel van Vichte (15e-16e eeuw) en het
Beukenhof (19e eeuw) staan op een
boogscheut van elkaar. Rond het Beukenhof bevindt zich een ﬁjn openbaar
park. Niet ver van daar heb je het Schaliënhof, een omwalde hoeve uit de 17e
eeuw.
Het glooiende landschap rond Vichte
bestaat grotendeels uit zandlemige
grond. Het vergt van de boeren heel
wat stielkennis om een goede oogst te
bekomen. Talrijke stenen voetwegels
en paden doorkruisen de regio. Geregeld wordt de wandelaar verrast door
een bezienswaardigheid of een verras-

send landschap.
Dit jaar trekken de Prutsketochten naar
het provinciaal domein De Gavers, gelegen tussen Harelbeke en Deerlijk, in
het Leiebekken. In dit natte gebied is
het domein ontstaan door afgravingen
om de E17 aan te leggen. Rondom de
grote waterplas van 59 ha bevinden
zich een volwassen bos, natuurweides,
wandel- en ﬁetspaden, recreatiemogelijkheden en een bezoekerscentrum.
Het gehele domein beslaat ongeveer
250 ha. Het Gavermeer is een vogelreservaat en ook een wachtbekken voor
drinkwater dat uit het kanaal KortrijkBossuit in het meer gepompt wordt.
Na je omzwervingen in de Leie-Scheldestreek kom je uiteindelijk weer in
Vichte terecht. Je mag niet nalaten één
(of meerdere) van de biertjes van Brouwerij Verhaeghe te proeven. Een bruine
Duchesse de Bourgogne of een blond
Streuvelsbier? Een Barbe Noire of een
Barbe Ruby? Aan u de keuze! Het
Streuvelsbier van Verhaeghe dient ook
om de Anzegemse pâté van Cornette
te bereiden.
Laat je maar gaan!

en beloften.
WIEL contract
Vorig jaar won Iljo Keisse al voor de
derde maal de Textielprijs Vichte. Wie
IN
wordt zijn opvolger in 2018?
verwachten terug vele voorname
WIEL We
renners aan de start, topformaties heb-

Op donderdag 21 juni 2018 werd het BK
tijdritten voor de elite met en zonder
contract heren en elite met contract
dames gereden in Anzegem.
Het was een prachtige dag met vele
mooie winnaars.
Victor Campenaerts werd primus voor
Thomas De Gendt en Yves Lampaert in
een spannende wedstrijd bij de Elite. Bij
de vrouwen Elite won Ann-Sophie
Duyck voor Lotte Kopecky en Ellen Van
Looy; ook een prachtig podium.
We kunnen niet zonder de steun van de
vele seingevers die de wedstrijden
ieder jaar in goede banen brengen.
Oprechte dank aan de Gemeente Anzegem voor hun steun en hulp tijdens
onze koershoogdagen om er een echt
topevenement van te maken.
Ook uw steun kan het bestuur gebruiken want de wedstrijden vergen enkele
ernstige ﬁnanciële inspanningen. We
moeten het hebben van de medeburgers en ook van onze talrijke sponsors.
Het bestuur dankt u daarvoor oprecht.

Wiel In Wiel starte het seizoen op zondag 1 juli 2018 met een juniorenkoers.
Mooie wedstrijd met 53 deelnemers en
Collie Lars als spurtwinnaar van kopgroep.
Op zondag 26 augustus 2018 was er
een gentlemenkoers en een nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef dit met
start om 14u00 en om 16u00.
Op zaterdag 15 september 2018 is er
voor de 14 de maal de “veldcross der
Vichtenaren”. Kijk na in het boekje dat
wordt rondgedeeld begin september
wanneer het spektakel zal beginnen. U
kunt ook alles volgen op www.textielprijsvichte.be.
Kermisdinsdag 18 september 2018
wordt uiteraard opnieuw een hoogdag
met de 86ste editie van de VLAAMSE
TEXTIELPRIJS voor elite met en zonder
G
O
H
F
D

ben al hun deelname bevestigd voor de
86-ste editie van de Textielprijs.
Het podium met de voorstelling van de
verschillende renners zal opgesteld
worden aan de gebouwen van Steeno
en dit vangt aan 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 en ook op een
reuzescherm live beelden van de wedstrijd aan de aankomstlijn.
We steunen in 2018 terug een goed
doel in Anzegem; kinderen uit een kansarm gezin met Sinterklaas een waardevol geschenk te kunnen geven; dat is
ook een andere kant van de koers.

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

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

Vrijdag 14 september
20u00

Oude kerk Vichte - De groep ISHTAR samen met Kaatje Chiers, brengt Europese
Liefdesliederen door de eeuwen heen. Toegangsprijs vvk € 20 – add € 22
(onder 12 jaar gratis) - organisatie ILO-ILO

Zaterdag 15 september
vanaf 14u00 Oude kerk Vichte - Tentoonstelling van schilderijen en juwelen organisatie ILO-ILO
vanaf 15u00 start 14de Veldcross de vichtenaren
15u00: start eerste reeks jongeren 6 tot 12 jaar
17u00: start volwassenen (vanaf 15 jaar)
vanaf 18u00
Vichte on the rocks presenteert
Dries & Fantie in café Den Hert, bij Johan “Job” Furniere

Zondag 16 september
10u30

St.-Stefanuskerk: feestelijke eucharistieviering met de muziekvereniging
St.-Cecilia Vichte
11u30
Kinder-gedichten via de scholen + receptie (20 jaar Iloilo)
12u30 tot 13u30: Oude kerk Vichte - Eetfestijn voor € 20 pp: kipgerecht met rijst
(<12 jaar € 12pp) organisatie ILO-ILO - inschrijven vóór 11/09 - 056 77 50 22
Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige prijzen,
samen met de boekenbeurs van het Davidsfonds Vichte

Maandag 17 september
09u30

St.-Stefanuskerk: jaargetijde voor alle overledenen
i.s.m. de leerlingen van het 6de leerjaar

Dinsdag 18 september

v.u. Vichtse Dorpsraad vzw • www.vichte.be • vichtsedorpsraad@gmail.com
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Lay-out VDL Graphics 0478 433 736

11u30 tot 14u30 eetcafé ‘t Molenhuis, entrecote met frietjes, voor de kindjes balletjes in
tomatensaus, bbq braadworsten - vooraf inschrijven 056 49 85 29 of 0477 92 19 78
12u30
firma Steeno, inschrijving en voorstelling renners op podium Oudenaardestraat
14u00
86ste editie Vlaamse Textielprijs voor elite met en zonder contract en beloften
Start: Vichteplaats - 175km - 14 ronden van 12,5km
Aankomst: Oudenaardestraat met pop-up café, live beelden aan de aankomstlijn.

