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Kerstmis 2018

Nieuwjaarsreceptie

Oud Kasteel Vichte

Originele Foto: Greet Coucke

Vrijdag 11 januari 2019 vanaf 18 uur
Iedereen welkom
Wij begroeten elkaar op het Oud Kasteel ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
De opbrengst is ten voordele van de Nachtlichtjes VZW (Kom op tegen kanker)
Bij goed sterrenweer: observaties van sterren en planeten (met deskundige uitleg)
door de Astronomische Vriendenkring Vichte
 Warme wafels
 Bar met diverse wijnen, bieren en frisdranken
 Gratis verse soep
 Gelegenheid tot aankopen van Vichtse borrelglaasjes
 Kerstboomverhakseling: deponeer uw oude kerstboom vanaf dinsdag 8 januari op
het Pia-pleintje tussen de nadars.
Op de nieuwjaarsreceptie wordt alles verhakseld.
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In 2019 vieren we de 900ste verjaardag van Vichte. De Oude Kerk
was er van in het begin bij. Velen onder u hebben nog steeds herinneringen aan dit uniek gebouw, tot het in 1962 in gebruik is
gesteld als kerk. Uw foto’s, herinneringen, anekdotes en
eventueel videomateriaal, kunnen van grote waarde zijn
om dit feestjaar gepast te vieren.
U kunt uw waardevolle informatie binnenbrengen,
elke dinsdagnamiddag van 13u15 tot 17u15 bij
mevrouw Els Coudyzer op de Vichteplaats 9.

Parochiewerking Vichte:

we vieren
900 jaar in 2019!

Welkom groot en klein! Zalig kerstfeest!

We vieren St.-Stefanus
Op woensdag 26 december (2de kerst)
is er om 10 uur een feestelijke viering in
de Emmaüskapel (kerk Vichte) n.a.v. de
feestdag van de patroonheilige van de
kerk van Vichte.

We danken voor het voorbije jaar!
Op zondag 30 december om 10u30 is
er een dankviering in de kerk bij het
einde van 2018!

We vieren 900 jaar parochie Vichte!
Programma:

Grote kerstavondviering
Op maandag 24 december om 17u30 is
er een sfeervolle kerstavondviering in
de St.-Stefanuskerk.
Dit jaar met medewerking van Tom Verhaeghe (uit The Voice), het St.-Stefanuskoor en de leerlingen van VBS Heirweg.

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

Zondag 6 januari – Driekoningen10u30: openingsviering 900 jaar parochie Vichte. Na de viering heffen we het
glas op het nieuwe jaar!
Vrijdag 15 maart 19u30 kerk Vichte:
sterke avond met bisschop Lode Aerts
Feestweekend 5-6-7 juli met tal van activiteiten in Vichte!

Dinsdag 16 juli tot en met zondag 21
juli: bedevaart naar Lourdes!
Heb je interesse? Geef je naam op aan
Francine Vercant 056 77 76 65 of 0478
44 85 44
Er is een info-avond met alle praktische
info rond deze bedevaart op vrijdag 25
januari om 19 uur in de kerk.
Zondag 29 december 10u30: slotviering jubeljaar
Algemene info:
Voor een intentie of jaarmis kan je terecht bij zuster Jeannine: Kerkdreef 4 of
056 77 75 35
Voor een uitvaartdienst, huwelijk of
doopviering kan je terecht bij diaken
Jean-Yves 056 42 37 10
Ook voor een dienst in beperkte kring
kan je bij ons terecht!
Jean-Yves Verhaeghe
Diaken
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte
056 42 37 10

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
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Harelbekestraat 10 • 8570 Vichte • 0475 58 16 31

Oudenaarde 38
8570 Vichte
www.bloemenpioen.be

BLOEMENATELJEE

Reeks – CAFE’S IN VICHTE
Deel 3: De herbergen in de Oudenaardestraat (deel 1)
stelt voor :

Gomaar

Nr. 10 ‘t Nieuw Begin

Nr. 22 Salons Rembrandt

’t Nieuw Begin.

’50 verkocht de Samenwerkende Maatschappij “Vlaamsch Huis” de eigendom
aan de ﬁrma Bekaert die er grote verbouwingswerken liet verrichten waardoor het gebouw geschikt werd als
hotel. Het werd nu “Rembrandt”. De
feestzaal deed jarenlang dienst als cinema. Vanaf 1953 was Maurice Rogge
uitbater en later ook eigenaar. De cinemazaal werd later banketzaal en al
meer dan 30 jaar is “Salons Rembrandt”
nu in handen van de familie Terryn.

Deze herberg staat reeds vermeld rond
1840 en was toen genaamd “De Keizer”.
Deze was eigendom van brouwer
Gheysens uit Harelbeke. Rond 1930
kwam Benjamin Vandemeulebroucke
hier zijn intrek nemen en het café kreeg
de nieuwe naam “ ’T Nieuw Peerd”. In
het begin van de jaren ’60 werd de herberg herdoopt. Het Christen Werknemersverbond vestigde er zijn lokaal en
op het uithangbord stond “Gildenhuis”.
In 2011 verliet de laatste uitbater, Jan
Vandevelde, het Gildenhuis. Het duurde
tot begin 2018 vooraleer het café terug
zijn deuren opende onder de naam “ ‘t
Nieuw Begin”.

‘Alles komt altijd terug.’

Salons Rembrandt.
Het gebouw dateert van rond 1930 en
werd gebouwd onder impuls van burgemeester Paul Deroost. Leopold Demeyer was de eerste uitbater van het
“Vlaamsch Huis”. 2 jaar later werd het
café uitgebreid met een feestzaal. Na
de WOII werdcvhet
lokaal omgedoopt tot
Zakenkantoor
“Feestpaleis”.
In hetDEN
begin
van de jaren
WILLY VAN
BERGHE

Café den Breugel
Bij wouter en Tanja
Vichteplaats

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

Sportevenementen op groot scherm

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

Kerkdreef 18
8570 Anzegem-Vichte
tel. 0032 (0)56 77 50 67
gsm 0032 (0)477 56 98 24
greet.coucke@telenet.be

We vertellen u het verhaal van Gomaar
(half Godfried, half Maria): zijn leven, zijn
dorp, zijn familie. En over de liefde, met
al haar gezichten, die alles en iedereen
verbindt.
Een portret in drie delen met drie prachtige titels: ‘Stekezotvanu’, ‘Wiedatterieris’ en ‘Tisaltijdiet’ waarin Gomaar zal
groeien van een onschuldige boerenzoon naar een zoekende student tot
een vader in een steeds veranderend
Vlaanderen.
Een geestig en soms ironisch levensportret waarin een eenvoudige jongen
op een aandoenlijke en ontwapenende
manier op zoek gaat naar zichzelf, naar
liefde en naar de zin van het leven.
Stekezotvanu: Gomaar, boerenzoon
achter ’t gat van een paard.
Wiedatterieris: Gomaar, in de grote
stad, vergroeid met zijn oude Norton.
Tisaltijdiet: Gomaar gescheiden, nog altijd op zijn Norton.
Drie staties, één leven. Het leven van
Gomaar.

Nicolas Duquesno y

spreekuren: enkel op afspraak
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Eli De Frene

Het stuk: De Gomaar trilogie van Wim
De Wulf, bewerkt door Michaël Minjauw
Wanneer: Zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 februari 2019 om
20u (behalve op zondag om 18u)
Regie: Michaël Minjauw
Locatie: De Stringe, Ommerscheimplein, Vichte
Kaartverkoop Rita Depraetere
056/77 51 91
Inkom: €8

Scholen Vichte
nodigen uit
THEATER STREVEN BRENGT

Kerkdreef 4
Beukenhofstraat 38

Gemeenteschool: Kerstmarkt: woensdag 19 december

De Ranke: Opendeur nieuwe peuters:
zaterdag 19 januari
Welkom tussen 15.30u en 18u.

Ontbijtpakketten aan huis geleverd:
zondag 24 februari

Schoolfeesten
Gemeenteschool: vrijdag 1 februari.
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

De Ranke: zondag 24 maart
Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u / di tot za: 9-12 en 14-18u

“Ginds, tussen de netels”

‘Ik kies voor zekerheid, Léon’, piept de
pasgetrouwde Emelyne Dupont tegen
haar ex-lief Léon Muermans. Maar ze
kijkt hem net iets te lang en te schuldig
aan. En haar lach is niet gul maar
groen. ‘Jij trouwt niet met Cédric, Jij
trouwt tegen mij!’ Zijn antwoord is er bal
op.
Theater Streven gaat samen met 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). Hij is niet
kwistig met woorden en laat Maaike en
haar spelersgroep dan ook volop de
ruimte om dit stuk naar hun hand te zetten.
Ginds, tussen de netels is een inkervend portret van eenzaamheid en opgekropte passie te midden stuitend
feestgedruis.
Zaterdag 30 maart 2019
Vrijdag 5 april 2019
Zaterdag 6 april 2019
telkens om 20u in CC De Stringe
Reservaties 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

Nieuwjaarsgift voor Salvador da Bahia in Brazilië

Davidsfonds Vichte en Pasar Anzegem
nodigen u uit op

zondag 13 januari 2019
op hun
Vanuit de werkgroep Iloilo vragen wij
een steuntje voor onze Braziliaanse kinderen en jongeren uit de sloppenwijken
van Bahia.
Hiermee ondersteunen wij de beroepsopleidingen, de weg naar tewerkstelling, kunst en cultuur, kinderopvang,
kleuterschool, psychologisch centrum.
Hierbij aansluitend vinden jullie twee
e
gedichten van leerlingen uit het 5 leerjaar van de gemeenteschool van Vichte.
Zij maakten deze gedichten in het
kader van ons 20-jarig bestaan met de
Vichte kermis.
Hartelijke dank aan Solveig, Joëlle en
juf Dorine voor het prachtige werk.
Ons Braziliaans project steunen kan
via :
- storten op BE05 0014 8239 0675
rekening van onze werkgroep (zonder ﬁscaal attest)
- storten op BE21 0000 7186 7603
rekening van Kontinenten met ﬁscaal
attest vanaf 40 €.
telkens met referentie :
project 25/50 - Acopamec

We danken jullie van harte voor elke
blijk van steun.
Geen sloppenwijken zonder schimmel.
Leven op straat.
Overstromingen en kinderarbeid.
Rugpijn van kartonnen dozen.
Geen vooruitzicht in het leven.
Gescheurde vodden laten jou beven.
Kom hier, ik wil je opwarmen.
Hand in hand stappen naar jouw
nieuwe school om samen te leven
in noord en zuid en zuid en noord
en dan wordt Brazilië een
vakantieoord.
Joëlle
Leven in een kartonnen huis.
Slapen in een straatbed.
Vodden als kledij.
Zou je eens willen ruilen met mij?
Dan weet je hoe het voelt.
En wat ik bedoel met zuiver water,
voldoende eten, lezen en schrijven,
een nette badkamer.
Maakt dat jou niet blij ?
Geen blij zijn zonder vrijheid.
Geen helpen zonder goedheid.
Solveig

Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen vanwege de werkgroep Iloilo-Vichte
Isabelle, Nico, Peter, Kirsten, Nicole, Patriek

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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Nieuwjaarswandeling
in St-Denijs
o.l.v. Carlos Van De Ginste

Verzamelen aan de kerk van de
Heirweg om 10.05 uur of aan de kerk
van Vichte om 10.10 uur
Start wandeling om 10.30 uur aan
Cultuurhuis Bistro De Vrijheid
Helkijnstraat 1,
8554 Sint-Denijs (Zwevegem)
Deelnam GRATIS
Na de wandeling toasten we op het
nieuwe jaar!
Er is ook mogelijkheid om iets te eten
(zie www.devrijheid.net)
wel graag op voorhand reserveren

HAARSTUDIO MARYSSE

NADINE

HAARSTYLISTE

YOUR HAIR MY CARE

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

KSA Vichte Meisjes
Na onze startdag zijn we vol enthousiasme aan
ons werkjaar begonnen en er zijn ondertussen
alweer enkele maanden achter de rug.
Naast onze startdag was onze ouderavond
wederom een succes. Naar tweejaarlijkse
gewoonte konden de ouders en sympathisanten
genieten van een optreden waarin alle KSA-ers
terug in de tijd doken. We mochten voor beide
voorstellingen een grote opkomst verwelkomen
en zijn hier dan ook dankbaar voor.
Tijdens de koude wintermaanden doen wij het wat rustiger aan, omdat zowel de
leidsters als de oudste leden, examens hebben. Hou de maandbrieven dus goed
in het oog! Na de examens vliegen we er terug stevig in met weekends boordevol
toffe activiteiten. De jongsten onder ons gaan zelfs eind maart terug op sloeberspringerweekend!
We beginnen nu ook al uit te kijken naar onze jaarlijkse fuif NEONNACHT. Op
zaterdagavond 16 maart is iedereen welkom in De Stringe om een beentje te
komen zwaaien en een glaasje te drinken. We kunnen de DJ’s nu nog niet
verklappen, maar het belooft alvast een fantastisch feest te worden en we hopen
ook hier op een groot succes. Er staat iedereen alleszins nog een leuke KSA-tijd
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

KSA Ter Vichten
Beste Vichtenaar
Het jaar loopt stilaan op zijn einde, tijd om eindejaarslijstjes te studeren, want de negende editie van
Kwistda! komt eraan! Noteer het alvast in uw agenda: afspraak op vrijdag 8 februari 2019 om 19.30
uur in CC De Stringe.
We blijven bij onze succesformule: een sfeervolle
quiz met gevarieerde vragen, een leuke avond voor
jong en oud, met een hoofdprijs van 150 euro en
mooie prijzen voor de dichte ereplaatsen.
Na het succes van de acht vorige edities doen we er opnieuw alles aan om de organisatie nog te verbeteren, met nieuwe insteken, beklijvende vragenrondes en
uitdagende hersenspinsels.
Inschrijven kan via kwistda@gmail.com. Vergeet zeker de ploegnaam en uw gsmnummer niet te vermelden in de e-mail. De plaatsen zijn, zoals steeds, beperkt tot
100 ploegen. Zorg er dus zeker voor dat u tijdig bent ingeschreven!
En nu u toch uw agenda bij de hand hebt: op 20 april wordt diezelfde CC De Stringe opnieuw omgetoverd tot een danstempel voor de 17e editie van Strandbal!
Het belooft weer een spetterende fuif te worden met dito decor. En zeg nu zelf: is
er een betere manier om de paasvakantie af te sluiten? Binnenkort meer info!
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 gewenst
De KSA-leiders
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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.

Anonieme Alcoholisten
Einde tekst Verteller Kermiseditie 2018:

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.”
Vervolg editie Kerstmis 2018

Wie is alcoholist (drankzuchtige)?
Om eenvoudig te antwoorden: hij of zij
die de controle over zijn of haar drinken
heeft verloren,
m.a.w. de man of de vrouw die niet kan
ophouden met drinken na een paar glazen gedronken te
hebben. Het gaat dus niet om de hoeveelheid die men kan drinken, maar wel
het HOE, het WAAROM en de MANIER
van drinken…
De alcoholist is een mens waarvoor alcohol een noodzaak is geworden. Hij is
lichamelijk en mentaal AFHANKELIJK
geworden van de alcohol.
Hij is een verslaafde, maar tegelijkertijd
een ZIEKE.
Een zieke echter die kan geholpen worden. Hij lijdt aan een ziekte die tot stilstand kan gebracht
worden, maar waarvan hij niet kan genezen in de strikte betekenis van dit
woord.
Een alcoholist zal nooit sociaal kunnen
drinken, want hij drinkt zich ziek … door
te drinken.

Het alcoholisme is:
1. Een voortwoekerende ziekte: zowel
lichamelijk als mentaal, m.a.w. het
wordt onverbiddelijk erger en erger.

2. Een ongeneeslijke ziekte: (wel stabilisatie) en juist daardoor zo verraderlijk.
Inderdaad, zelfs als hij na een periode van totale onthouding terug alcohol gebruikt, hervalt hij terug in de
kwaal. En doorgaans wordt het dan
nog erger.
3. Een aftakelende ziekte: zij tast het
“totaal mens-zijn” aan, verwoest zijn
bestaan, vernietigt en verdierlijkt.
4. Een ziekte van verslaafdheid: zij
maakt van de drankzuchtige een
asociaal wezen.
Het alcoholisme is thans door medische wetenschap aanvaard.
In de Jellinek kliniek wordt de ziekte
onderverdeeld in vier stadia of fasen:
1e Fase: gekenmerkt door “euforiezucht”
e
2 Fase: “black-out”, heimelijk drinken, schuld gevoelens, vermijden
van gesprekken over alcohol.
e
3 Fase: de ware verslaving:
- controle
- verlies rationalisaties: er is altijd
een reden tot drinken
- sociale isolatie
- prestatie vermogen mindert
- zelfbeklag (pechvogel)
- tijdelijke onthouding (wil bewijzen)
- ochtend drinken
- zelfverwaarlozing
4e Fase: gekenmerkt door:
- continue dronkenschap
- pica alcoholica (alle soorten alcohol, tot reukwater toe)
- moreel en intellectueel verval
- geestesstoornissen

Kan de drankzuchtige
herstellen? “ JA ”
De drankzuchtige is een zieke. Hij kan
herstellen, maar niet genezen.
Eens alcoholist, steeds alcoholist maar
dan gestabiliseerd.

Hoe kan een drankzuchtige
herstellen?
Alleen, dus zonder hulp, kan hij het niet.
Vermits hij een zieke is, moet hij ook behandeld worden.
Maar dan moet hij eerst overtuigd zijn
dat hij ziek is …
De ervaring heeft geleerd dat een alcoholist steeds tracht uit te stellen. Ook
het aanvaarden van zijn ziekte zelf.

Hij voelt wellicht aan dat hij de drank
zou moeten laten, maar heeft schrik de
borrel of pint te
moeten missen. Is dat niet het beste bewijs van verslavingsziekte?
Hij zal trachten te minderen of het op
eigen houtje proberen. Kortom, hij zal
willen leren sociaal te
drinken. En juist dit zal hem nooit lukken. Het komt niet aan op wilskracht
doch het komt juist door
zijn ziekte.
Het alcoholisme tast niet iedere alcoholverbruiker aan. De ziekte maakt ook
geen onderscheid tussen
rang en stand, rijk of arm. Eens het alcoholisme tot uiting is gekomen, sleurt
het niet alleen de
drinker mee, maar ook de familie, werkkring, vrienden, enz. . Alle goedbedoelde overredingskracht
zal falen.

Toch is er redding mogelijk !!!
Volgende alarmsignalen zijn
symptomen van de ziekte:
- Geheugenstoornissen na het drinken
- Controleverlies over het drinken
- Afnemen van weerstandsvermogen
tegen alcohol
- Behoefte aan alcohol, zelfs als men
nuchter is
- Onthoudingsverschijnselen als men
het drinken laat
Deze zijn slechts de meest direct herkenbaar.

Hulpmiddelen van de alcoholist
om de ziekte te stabiliseren.
1. Medische hulp:
huisarts die eventueel verwijst naar
een psychiater
2. Sociale hulp:
maatschappelijk werker
3. Begrip van medelevende:
steun geven aan de alcoholist door
ham als zieke te aanvaarden en als
dusdanig te benaderen = Al-Anon.
4. AA: Anonieme Alcoholisten

AA is er voor iedereen
Iedereen die meent dat hij of zij een
drankprobleem heeft, kan hulp vinden
bij AA.
Niemand wordt uitgesloten omwille van
geslacht, leeftijd, sociale rang, gods-
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dienstige overtuiging of politieke opvatting.
Het enige vereiste om lid te worden is
een verlangen op te houden met drinken.
Bij velen rijpt dit verlangen slechts
nadat ze een voldoende inzicht kregen
in hun verslavingsziekte.
Van dan af kan men een gelukkige
nuchterheid opbouwen.
De leden bieden dezelfde hulp aan iedereen die een drankprobleem heeft
en daar iets wenst aan te doen. Aangezien zij allen alcoholisten zijn kunnen zij
elkaar beter begrijpen en weten hoe de
ziekte aanvoelt. Zij hebben in AA geleerd hoe zij ervan kunnen herstellen.
Een AA-lid zal, zelfs na jaren alcoholonthouding, zeggen dat hij (zij) alcoholist is
en blijft.
Deze levenshouding wordt door de
suggesties van de Twaalf Stappen en
het regelmatig (wekelijks) volgen van
de vergaderingen verkregen.
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

Astronomische
Vriendenkring
Vichte AVK
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2019 staat, bij sterrenweer, een
kijksessie gepland met enkele telescopen. Dit in een heel mooi kader bij Kasteel Verhaeghe.
Elke 2de vrijdag van de maand is er
vergadering in de lerarenkamer van basisschool De Beukennoot. 08/02/2019;
08/03/2019; 12/07/2018… bij goed
weer, klare sterrenhemel, staan telescopen opgesteld!
STERRENKIJKDAGEN Nationaal: 15 en
16 maart 2019, dus ook in De Beukennoot Vichte.
Er is een opstelling van verschillende
telescopen, alsook een binnenprogramma: zelfbouw telescoop, ruimtevaart, kosmologie,…
IEDEREEN steeds hartelijk welkom!!!

Denk iets goeds en denk iets lekkers,
Denk iets geks of nog iets gekkers,
Denk iets aardigs, denk iets liefs,
Maar hoe dan ook iets positiefs!
Veel geluk en een goede gezondheid
in 2019.
(Toon Hermans)
Ken jij ook dat gevoel?
Een maagdelijk witte agenda, symbool van een open begin.

Pirobak
Fifta Club Molecule Vichte
Voetbalclub Fifta Club Molecule
organiseert op zaterdag 26 januari
2019 hun jaarlijkse pirobak in café
den Breugel.

Zet onze vriendschap “Femma Bruisend Vichte” er nu al in:
• Vrijdag 19 januari vieren we nieuwjaar in het Spey met een hapje, een drankje
en muziek
• Woensdag 19 februari: workshop zelf gezond broodbeleg maken
• Zaterdag 30 maart gaan we een dagje op reis
• De jaarlijkse uitwaaitocht (ontbijt, wandelen en stilstaan bij enkele gedachten)
gaat in maart of april door. De datum wordt later nog meegedeeld.
• In de loop van januari of maart zorgen we ook nog voor een creatieve activiteit.
• Nordic Walking gaat door elke donderdag om 18.30u. Wandel je liever zonder
stokken, ook welkom! We verzamelen telkens aan het begin van de Delﬁen
Vanhautestraat.
Nog geen lid, maar toch benieuwd hoe het er aan toe gaat bij Femma Bruisend
Vichte? Schrijf dan zeker in voor het nieuwjaarsfeest, waar het volledige jaarprogramma 2019 voorgesteld wordt. Voor de meeste activiteiten zijn ook niet-leden
altijd welkom.
Onze activiteiten kan je ook volgen op de sociale media:
• Facebook: Femma Bruisend Vichte
• Anzegem app op je smartphone / i-phone
• Uit in Anzegem (www.anzegem.be/vrije-tijd)
• www.kavvichte.xtreemhost.com

Vanaf 10 uur kan je er terecht voor
heerlijke piro’s. Vooraf bestellen kan
door een mailtje te sturen naar
fcmolecule@gmail.com .
Hopelijk tot dan!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten
Fifta Club Molecule

Het verslag van de
Algemene Vergadering van de
Vichtse Dorpsraad vzw
van 29 november 2018 kan je
lezen vanaf januari 2019 op
www.vichte.be

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

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

enke l op afspraak

cv Zakenkantoor

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

Beste Vichtenaren,
Het jubileumjaar van Okra-Vichte zit er
bijna op, sneller dan we allemaal wel
wensen, maar we kunnen er niet onderuit. Het wordt weer winter en donker
maar we gaan zeker niet klagen. We
hadden een geslaagd werkjaar en we
konden genieten van een prima najaarsweertje na een warme zomer.
Okra werkt haar jaarprogramma af en
bolt uit naar het jaareinde met de mooie
herinneringen aan alles wat het
voorbije jubileumjaar bracht. De vertrouwde activiteiten, zoals kaarten,
wandelen, ﬁetsen en petanque, de
mooie dagreizen, muziekshows, de
leuke koffienamiddagen, de interessante voordrachten, en vooral de vriendschap niet te vergeten!
Op vrijdag 14 december maakten we
tijd om dankjewel te zeggen aan onzevrijwilligers. Zij verdienen ons warm
hart voor hun vrije tijd, energie, inzet en
enthousiasme. Als dank bezorgen we
hen een ontspannende namiddag met
koffie en gebak en bieden hen ’s
avonds een smakelijk buffet aan.
Op 17 december sluiten we, traditiegetrouw, ons jubileumjaar af met ons
kerstfeest dat opnieuw doorgaat in de
Rembrandt. We zorgen als afsluiter
weer voor top-amusement!
Het Okra-Team staat evenwel reeds
klaar met een nieuw programma om er
na de eindejaarsfeesten opnieuw in te
vliegen. We voegen er een nieuwe activiteit aan toe. Op onze hand staan 5
vingers : ze staan elk voor een ontspanning. Kaarten, Petanquespelen, wandelen en ﬁetsen. Eentje was er nog vrij :
We gaan “rummikub” spelen met de
mensen die het eerder rustig willen

houden. Zo hebben we een handje vol
met ontspanning. Voor elk wat wils dus!
Het wordt beslist weer een actief jaar,
met nu en dan een uitje tussendoor.
Hierna alvast in het kort de activiteiten voor de eerste maanden :
• kaarten en rummikub op donderdag
3 januari
• Petanque op donderdag 17 januari
• Kaarten en rummikub op donderdag
7 februari
• Petanque op maandag 25 februari
• Maandag 25 februari “inschrijving
lenteshow”
• Kaarten en rummikub op donderdag
7 maart
• Petanque op dinsdag 12 maart
• Voordracht op maandag 18 maart
door Jan Vanneste
• Dinsdag 26 maart gaat onze eerste
uitstap door : De “Lenteshow” met
middag-en avondmaal in de Europahallen en Parike. Het belooft weer
een fantastische show te worden.
• Kaarten en rummikub op donderdag
4 april
• Maandag 15 april “Paasfeest” met
leuk amusement in “Rembrandt”
Vichte
• Voor de sportievelingen : “Start” van
de wandelingen op 11 april
• en nieuwe “start” voor de ﬁetsers op
18 april
• Petanque op dinsdag 23 april
We wensen dat het nieuwe jaar voor elk
van jullie rijk mag zijn aan mooie dagen
en veel liefde, voorspoed en geluk mag
dragen. We toasten op een gezond en
zorgeloos nieuw jaar, vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar !

Herman Roelstraete
ereburger van Anzegem

Herman Roelstraete is een Vlaams componist geboren te Lauwe in 1925. Hij
was dirigent, lange tijd leraar orgel,
zang, harmonie en muziekgeschiedenis
en directeur van de Muziekacademie te
Izegem.
Hij had een speciale band met Vichte.
In 1977 richtte hij “Musica Flandrorum
op”. Onder deze naam zong en repeteerde het kamerkoor jarenlang in de
Oude Kerk en werden een muziekuitgeverij en een wetenschappelijke afdeling
opgenomen. Jozef Vanoverbeke was
één van de stichters van Musica Flandrorum.
Het was ook in die periode, kort na de
fusie, dat Herman Roelstraete de titel
“Ereburger van Anzegem” kreeg.
Op 60-jarige leeftijd overleed hij te Kortrijk in 1985. Het was zijn wens om naast
de Oude Kerk te Vichte begraven te
worden. Zijn grafmonument werd vergund door bemiddeling van het provinciebestuur en de regering en opgericht
met de steun van de "Stichting Herman
Roelstraete". Deze vereniging houdt de
naam en de muziek van Herman Roelstraete in ere door o.a. het organiseren
van een jaarlijks concert.

Wie graag de smaak wil te pakken krijgen van onze activiteiten , actief wil blijven genieten en wil aansluiten bij Okra,
kom gerust naar een van onze activiteiten voor kennismaking.
Van harte
Het OKRA-bestuur.
Op 24 november 2018 gebeurde dit
i.s.m. het Davidsfonds en in de Oude
Kerk zong het Forlana Consort, naast
hun vertrouwde programma rond renaissancemuziek, muziek van Herman
Roelstraete. Pianist Ivo Delaere speelde
3 solowerken en begeleidde het koor
bij enkele bewerkte volksliederen.
Ook het prachtige “Exodus” werd uitgevoerd, begeleid door hoorn en accordeon.

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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KVLV-Vichte
Werkjaar 2019
Voorzitster:
Greet De Kesel
056/32 56 89
greetdekesel@telenet.be
Secretaresse:
Dorine Vandendriessche
056/77 31 37
dorinevds@skynet.be
Bestuursleden:
Martine Ostyn 056/77 97 40
ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve 056/77 80 88
carine@optieksynhaeve.be

Maart
Do 21 of 28 Maart
Gezondheidsles: “Ontspannen en
beter inslapen!”
19u bib (oude raadszaal) Vichte
Lesgeefster Mevr. Marijke Vanoudenhove
April
Do 25/04/2019

Januari
Di 22/01/2019

Kookles 1 : Soep is hot!
19u refter Beukennoot.
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
Februari
Een avondje uit!
Bowling. Verdere info volgt.

Kookles 2: Italiaanse favorieten
19u refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
Mei
Wandeling + verrassing
Zat 15/6/2019
Verrassingsreis halve dag

Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit:
petanque (1e) wandelen (2e) kaarten
(3e) uitstappen (4e).
Iedere woensdagnamiddag ﬁetsen bij
droog weer, vertrek om 14u00 aan de
kerk.
Filmnamiddag: in de Budascoop te
Kortrijk 1 x per maand op maandag
om 14u30.

December
Dinsdag 18 december: Kerstfeest in zaal
Rembrandt. Kerstconcert met tenor en
piano en samenzang. Daarna kaarting.
Niet-leden dienen zich vooraf in te
schrijven op myriamneosvichte@telenet.be, inkom € 10, ten laatste tegen
16/12.

om 10u. Daarna in zaal Rembrandt:
academische zitting, plechtige receptie,
feestmaaltijd, huldiging kaartkampioen.
Gezellig samenzijn.
Donderdag 24 januari: Nieuwjaarsconcert met The Diamonds in cc. De LeestIzegem

Do 26/09/2019
Bedrijfsbezoek
bij optiek Synhaeve 19u
Oktober
Do 24/10/2019
Kookles: Feestmenu!

Februari
Zondag 10 februari: Melodieën voor
Miljoenen, in Antwerpen
Dinsdag 19 februari: kaarting in de
Rembrandt.
Dinsdag 26 februari: bedrijfsbezoek
aan “Bakery Group La Lorraine” in Ninove.
Dinsdag 26 februari: deelname aan de
quizﬁnale met ons team The Beasty
Boys Vichte, in Lichtervelde

Maart
Dinsdag 19 maart: ledenvergadering
zaal Rembrandt. Toneel “Paatros” door
dhr. Lucien Cleppe. Nadien kaarting.
Dinsdag 26 maart: bezoek Texture
Vlasmuseum Kortrijk

Januari

April

Dinsdag 15 januari: Jubileumviering 50
jaar Neos en nieuwjaarsviering met mis

Maandag 8 april: toneel “De Vriendinnen”, Stadsschouwburg te Kortrijk.

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

19u refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe
November
Bakles
19u bij Dorine Vandendriessche
Otegemstraat 105 Vichte
December
Zo 08/12/2019
Adventsbezinning Liefde werkt!

Lesgeefster Mevr. Caroline Coddens
14u refter Beukennoot

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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Met meer dan 50 enthousiaste deelnemers was onze september start een
écht ‘schot in de roos’. Bij 2 Vichtse handelszaken, Delhaize en Time-out, werden we hartelijk ontvangen. Verder
maakten we aan het schietkraam de
kermis onveilig en smaakten de oliebollen heerlijk!
Bij Ohlala! in Lendelede kregen we in
oktober een unieke modeshow geserveerd met deskundige uitleg over een
uitgebreid aanbod aan lingerie. We
namen ook een kijkje in de speciale afdeling, waar lingerie op maat wordt gemaakt.
‘Fantastique’ was een spetterend feest
voor het goede doel, met zang, eten,
drank, dans en vooral veel ambiance.
Tijdens de ‘stientjesstap’-wandeling in
de Tiegemse velden werd er onder
goed tempo veel gekwebbeld, met een
slaapmutske achteraf in ’t café.
In november beleefden we een boeiende en creatieve activiteit waarbij een
Irakese dame ons leerde porselein beschilderen. We gingen tevreden naar
huis met toffe resultaten. Er zullen thuis

nog unieke, gepersonaliseerde cadeautjes gecreëerd worden.
Foto’s kan je bekijken op onze website
www.markantvzw.be/vichte.
Onze kerstevocatie op 17 december
bracht ongetwijfeld het beste in ons
boven… we steunden Child Aid samen
met Veerle Delember ‘Groot Kleinkunstenaar’ die zelfgemaakte, uit het leven
gegrepen luisterliedjes bracht in een
stemmige sfeer.
Op vrijdag 25 januari starten we 2019
in Franse stijl met een etentje en heel
veel muziek, ook de partners zijn van
harte welkom.
Op 13 februari laten we
ons opsluiten in Escape
CUBE ONE
Room en moeten we
samen oplossingen vinden om er weer uit te geraken... plezier gegarandeerd.
We maken op 14 maart mét gids een
namiddaguitstap in Kortrijk.
1 april is voor Markant Vichte geen
aprilvis. We komen dan alles te weten
over vis en zullen er ook van proeven
tijdens ‘VISSEVERSA’.
Indien je interesse hebt of erbij wil zijn,
mail gerust naar riet.tack57@gmail.com,
ze zal jou met plezier antwoorden.

Dinsdag 8 januari 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 22 januari 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 5 februari 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 19 februari 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 5 maart 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 12 maart 2019
BEDRIJFSBEZOEK
Dinsdag 19 maart 2019
JAN DE BOER - DE LINDE
Dinsdag 26 maart 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 2 april 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 16 april 2019
Kaarting en hobby
Dinsdag 23 april 2019
PAASFEEST – DE LINDE

Lezing
“De dorpsheerlijkheid en het kasteel van Vichte”
Vrijdag 15 februari 2019 – 20u – Oude Kerk
Ter gelegenheid van 900 jaar Vichte en 90 jaar Davidsfonds Vichte nodigen wij
jullie graag uit op de lezing met Philippe Despriet.
In 2004 verscheen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Davidsfonds Vichte het boek “De dorpsheerlijkheid en het kasteel van Vichte” van Philippe Despriet.
Philippe schetst Vichte als een middeleeuwse heerlijkheid met zijn kasteel en haar
adellijke familie. Rond deze pijlers is een monumentaal erfgoed gegroeid dat nu
nog tot de mooiste voorbeelden van de Nederlanden hoort.
Precies 15 jaar later nodigen we de auteur en gids Philippe Despriet graag opnieuw
uit naar de Oude Kerk. Philippe Despriet is medestichter van de vzw Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen waarvan hij nog steeds werkleider is.
Interesse gewekt ? Iedereen is van harte welkom in de Oude Kerk.
Inkom : 5€ met de cultuurkaart van het Davidsfonds, anders : 6€, graag jouw aanwezigheid melden via davidsfonds_vichte@telenet.be (liggend streepje _ tussen
davidsfonds en vichte)
G
O
H
F
D

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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Zondag 13 januari 2019
Nieuwjaarswandeling
in Sint-Denijs ism DF Vichte
o.l.v. Carlos Van De Ginste
Paasmaandag 22 april 2019
Picknickwandeling in Vichte
in het Beukenhof en de
Vlindertuin,
ons ‘Pakjetijd-plekje’
pasar_anzegem@pandora.be
www.pasar.be/Anzegem

100 jaar
Wapenstilstand in Vichte
Op 10 november 2018 plantte
burgemeester Devogelaere een
linde aan op de Vichteplaats,
die symbool staat voor vrede.
Kort na de Wapenstilstand van
1918 werd er een vredesboom
geplant, maar die verdween
door de aanleg van een
nieuwe baan.

We will

foto VDL Graphics

Het N.S.B. - 11 Novembercomité Vichte wenst iedereen hartelijk te danken voor jullie aanwezigheid op
de herdenkingsplechtigheden van 11 november 2018. Deze herdenking krijgt een speciale plaats in
onze herinneringen en was een sereen eerbetoon aan onze overleden Vichtenaren, soldaten,
civielarbeiders en burgerslachtoffers. Dank aan de deelnemende verenigingen.
De nocturne om onze Britse bevrijders te eren was gedenkenswaardig. De massale opkomst,
de brandende kaarsen en de muziek van The Ghent District Highlanders Pipes & Drums straalde
sereniteit, betrokkenheid en verbondenheid uit. Speciale dank aan KSA Vichte meisjes voor de bedeling
van de kaarsen en aan KSA Ter Vichten voor de bediening van de glühkriek en de chocomelk.
Ook een welgemeende dank u wel aan de Anzegemse Brandweer om deze nocturne met de nodige
verlichting veilig te laten verlopen.
Laten we allen blijvend de boodschap van vrede en verdraagzaamheid uitdragen.

v.u. Vichtse Dorpsraad vzw • www.vichte.be • vichtsedorpsraad@gmail.com
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Remember
them

