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Vrijdag 5 juli 2019 “Evocatie Vichte 900 jaar”
in de Oude Kerk Vichte

Pasen 2019

Zondag 7 juli
9u15: Gregoriaanse morgendienst in de Oude Kerk – diaken
Jean-Yves gaat voor – opgeluisterd door Forlana Consort
10u00: Stoet naar de St.-Stefanuskerk met vaandeldragers, muziek en de groep Milites Templi
10u30: Feestelijke jubileumviering in het teken van 900 jaar
Vichte – met Priester Jan, diaken Jean-Yves en de priesters
ooit werkzaam in Vichte - opgeluisterd door het parochiekoor, Forlana Consort en organist Benjamin Luyckx.
11u30: Feestelijke stoet naar het Oud Kasteel begeleid door de
kon. fanfare St.-Cecilia en de Vichtse Verenigingen met vlag.
12u00: Middaglunch voor iedereen op domein Oud Kasteel met
de “Vichtse Voaze”, speciaal aperitiefbier t.g.v. 900 jaar Vichte, vis-of vleesschotel met frietjes en groenten + dessert.
Vanaf begin mei zijn kaarten voor de lunch te bestellen online
via www.vichte.be.

- Evocatie van 900 jaar Vichte aan de hand van liederen, vertellingen en tableaux-vivants m.m.v. Forlana Consort, de Vichtse toneelverenigingen (Streven en de Schietspoele) en
verteller Ludwig Poignie.(beperkte plaatsen, verkoop online
op Vichte.be vanaf 15 april)
- Twee voorstellingen op vrijdag om 20u00 en 21u30 (en eventueel de algemene repetitie als derde voorstelling op donderdagavond om 20u00)
- Milites Templi (Re-enactment-groep - Orde van de Tempeliers)
op het domein van het Oud Kasteel https://www.milites-templi.be/militestempli.html

Zaterdag 6 juli
- Kinderrommelmarkt door de Gezinsbond van Vichte
- PloezeRock op het Piaplein vanaf 16u30: Jubileumeditie
(20 jaar)
- Fototentoonstelling fotoclub Agépon van 14u00 tot 18u00 (vrij
te bezoeken in de oude weverij Thienpondt Vichteplaats)
- Gidsbeurten “Historische gebouwen in Vichte” Korte wandeltocht doorheen Vichte met historische uitleg. Verzamelen aan
de Oude Kerk om 13u30 of om 15u00. (org.: Heemkundige
Kring De Spinspoele)
- Doortocht op de kermis van Milites Templi

Vanaf 14 uur op het domein van het Oud Kasteel:
- Scènes uit de geschiedenis van Vichte uitgebeeld
(toneelverenigingen Streven en de Schietspoele)
- Optreden La Gioia - Jeugdkoor
- Bezoek op het militair kamp van de tempeliers met tal van
activiteiten
- Doorlopend kinderanimatie
- Fototentoonstelling “Vichte in beeld” fotoclub Agépon (vrij te
bezoeken tot 18u00 in de oude weverij Thienpondt Vichteplaats) + voorstelling ﬁlmproject “Vichts erfgoed”.
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We vieren Pasen in de kerk!
Op zaterdag 20 april om 20 uur : feestelijke
paaswake in de St.-Stefanuskerk met het
koor J’Ansoldo.
Na deze indrukwekkende paasviering heffen we het glas op de Liefde sterker dan de
dood! Zalig Pasen!

Aanvraag bezoek of communie thuis:
0474 588 634
Vieringen: maandag-dinsdag-woensdagdonderdag 18u00 klooster Kerkdreef 4
Vrijdag 18u00 en zondag 10u30 in de
St.-Stefanuskerk.
Welkom!

Dankbedevaart naar Lourdes!
Uit dank voor 900 jaar geloofsgemeenschap Vichte gaan we op bedevaart naar
Lourdes van 16 juli t.e.m. 22 juli 2019.
We sluiten aan bij Vlaanderens bedevaarten. Info en inschrijven via 0470 18 58 05
of 0472 03 05 09.

Diaken Jean-Yves: 10 jaar gewijd!
Op 7 juni zal het precies 10 jaar geleden zijn
dat Jean-Yves Verhaeghe tot diaken werd
gewijd in Vichte.
Diaken Jean-Yves nodigt daarom iedereen
uit voor een dankconcert met Forlana Consort op vrijdag 7 juni 19u30 in de St.-Stefanuskerk.
Na dit dankmoment heffen we samen het
glas en is er kans om diaken Jean-Yves te
feliciteren.
Om praktische redenen wordt er gevraagd
om jullie aanwezigheid te laten weten
via 10jaarwijding@gmail.com

Praktische info:
Aanvraag doopviering, uitvaartdienst
(ook in beperkte kring!):
diaken Jean-Yves 056 42 37 10
Aanvraag jaarmis, herdenkingsviering of
andere intentie:
zuster Jeannine 056 77 75 35

Paasmaandag 22 april 2019
Picknickwandeling
in het Beukenhof
en de Vlindertuin
in Vichte, ons
‘Pak je Tijd-plekje’!
Op zondag 23 juni 2019 organiseert de koninklijke muziekvereniging Sint-Cecilia een muzikale
thema-wandeling in het kader
van “900 jaar Vichte” met ’s middags aansluitend eetfestijn.

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

• Start bewegwijzerde
wandeling aan de kerk van Ingooigem tussen 10u30 en 12u30
• In het Beukenhof kunnen we genieten van een gezellige picknick
(croques, soep en allerlei dranken te verkrijgen -eigen picknick mag ook)!
• Via een uitgestippelde route wandelen we terug naar de startplaats
• Deelname : Pasarleden gratis – niet-leden: € 4,00
Meer info bij Rik (056/689952) of bij Yves (056/775281)
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

Harelbekestraat 10 • 8570 Vichte • 0475 58 16 31

Jagershoek 2 - 8570 Vichte - Tel. 056/77 83 87
www.cenv-construct.be
cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE

Café den Breugel
Bij wouter en Tanja

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte -056/78
056 77 25
88 66
40

Vichteplaats

Sportevenementen op groot scherm
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Oudenaarde 38
8570 Vichte
www.bloemenpioen.be

BLOEMENATELJEE

Reeks – CAFE’S IN VICHTE
Deel 5: ’t Heetje op de hoek van
Oudenaardse Heerweg en Beukenhofstraat
meente. Hierin vinden we: “’t Heetjen,
Heirweg, ainsi que sur le chemin menant du ponton d’Escanaﬂe à la Lys.”
Vanaf 1858 werd het bewoond door
Pieter Faveere. Naast cafébaas werkte
hij ook als schrijnwerker en zijn vrouw
hield een kruidenierswinkeltje.
Op 15 augustus 1892 brandde het Heetje voor een groot deel uit.
Rond 1715 werd er op deze plaats een
woning gebouwd. Meer dan 250 jaar
lang bleef hier de herberg ’t Heetje
gebruikt als rustplaats langs de weg
Kortrijk-Oudenaarde.
In een renteboek van 1734 staat de
omgeving van het Heetjen getekend.
Op de locatie van de fabriek, gebouwd
door Maurice Mekeirle, was een Galgenveld. De driehoekige weide was
toen nog bos.
In 1783 werd Het Heetje door Michiel
Van Knippenbergh openbaar verkocht.
Men spreekt over een woonhuis, een
schuur en koestal en een lochting en
450 kleine roeden land aan de noordkant. Het werd gekocht door de Stasegemse brouwer Pieter de Coninck.
In 1807 gaven de Franse heersers
bevel aan de plaatselijke autoriteiten
om een lijst op te maken met de bestaande drankgelegenheden in hun ge-

Toen Pieter Faveere in 1916 overleed,
werd het Heetje overgenomen door
zijn kinderen Aloïs en Marie-Louise.
Een andere zoon van Pieter, Remi Faveere, werd in 1902 onderwijzer in de
gemeenteschool van Vichte en werd er
later schoolhoofd tot 1932.
Bij de dood van Aloïs Faveere in 1925
werden de herberg en de schrijnwerkerij overgenomen door de knecht
Maurice Jerôme Ameye en Maria Clementine Balcaen (°1899-†1976) (zie
foto). In deze periode kwamen de boe-

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
spreekuren: enkel op afspraak

Nicolas Duquesno y
Vichteplaats 27
B-8570 Vichte

-

T 056/77.74.84
F 056/68.06.89
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Eli De Frene
info@deltalex.be
www.deltalex.be

ren van Vichte, Anzegem of Tiegem
met hun vee naar het Heetje, van waar
het door kooplieden naar de markt van
Kortrijk gebracht werd.
Bij de dood van Jerôme zette zijn zoon
André de schrijnwerkerij verder. Hij
kocht Het Heetje van de Stasegemse
brouwerij in 1959 en bouwde zijn atelier nog tientallen jaren verder uit.

Het Nieuw Paradijs
Leopold Ovaere & Maria Lazou (°1915†1994) hadden vroeger in dit huis in de
Beukenhofstraat een Café “Het Nieuw
Paradijs”. Tevens hielden ze er een

links “Het nieuw Paradijs”, rechts huis gebouwd
door Julien Deslee

winkel met o.a. juwelen en paraplu’s.
Ze hadden 3 kinderen, waaronder juffrouw Greta Ovaere (vroeger kleuterleidster in de meisjesschool).
De juwelierswinkel verhuisde later naar
de Plaats en werd overgenomen door
de zoon Pol Ovaere.

PAASEIERENRAAP
voor kleuters
zaterdag 20 april 2019
in het Spey te Vichte

Start om 10u30 met daarna zoektocht naar de eitjes. Vanaf 11u30
aperitiefje voor de ouders!
Inschrijfstrookje + geld afgeven
in een gesloten omslag tegen
15 april op het secretariaat VBS
of Beukenhofstraat 67
Inschrijven via mail
nele.vanderheyde@telenet.be
Lid gezinsbond € 3
Niet-leden € 4

Foto-Videoclub Agepon organiseert fototentoonstelling
Foto-Videoclub Agepon organiseert een fototentoonstelling op Vichte-Ommegang. Deze tentoonstelling zal te bezichtigen zijn op zaterdag 5 juli en zondag
6 juli van 14u00 tot 18u00 in de oude weverij Thienpondt op de Vichteplaats.
Het hoofdthema is “Vichte door de jaren heen”. Daarom zijn we nog op zoek naar foto’s, van vroeger en
nu, die Vichte typeren. Indien er geïnteresseerden zijn, die willen deelnemen aan onze tentoonstelling, of heb je nog ergens foto’s waarbij jullie denken: “Typisch Vichte!”, aarzel niet om ons
te contacteren. Dit kan via onze facebookpagina https://www.facebook.com/ageponvichte/
Meer info volgt later.
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

056/ 77.75.23

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

MA ZOUT - DIESEL - PELLE T S

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

Jagershoek 18, 8570 Anzegem – Vichte
www.brandstoffenverfaille.be
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DE NACHTLICHTJES PRESENTEERT

de Grote Prijs Ventie Spoelies & 6de FAMILIEWANDELING
4 en 5 mei 2019 – CC De Stringe
De 6de Familiewandeling wordt ook dit keer uitgestippeld
vanuit De Stringe te Vichte. Er kan gestart worden vanaf 7u
met keuze uit verschillende afstanden. Voor de allerkleinsten wordt langs het 5km parcours een sneukeltocht georganiseerd samen met een kinderkermis en springkasteel in
De Stringe. Daarnaast is er doorlopend tombola en kan er

WAAROM?
Dé bestaansreden van vzw De Nachtlichtjes! Wij hebben als
doel fondsen in te zamelen ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek tegen kanker. De opbrengst van
dit weekend gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

WAT?

iets genuttigd worden in de bar.

De Grote Prijs Ventie Spoelies is een indoor wielerevenement met verschillende wedstrijden waarin de deelnemers
in ploegen van 2 personen het tegen elkaar opnemen in een
proloog, afvallingskoers, individuele tijdrit en een ploegentijdrit. In de ﬁnale wordt er gestreden voor de eerste plaats.
Voor deze wedstrijd wordt gebruik gemaakt van 8 ﬁetsen
op rollen met bijhorend scorebord. Er nemen maximaal 28
ploegen deel, dit kunnen zowel vrouwen, mannen of gemengde teams zijn.
Daarnaast zouden we het heel leuk vinden, mocht ieder
team zich laten aanmoedigen door vele enthousiaste supporters. Vertel het dus verder binnen jullie vereniging of
vriendenkring!
Kortom, een niet te missen avond waarbij je de sportieve
uitdaging aangaat met de nodige ambiance voor het goede
doel!
Praktisch
- zaterdag 4 mei om 19u- deelnameprijs: 18 EUR / deelnemer
(deelname, 2 consumpties en 1 snack inbegrepen)
- te winnen: eeuwige roem, wisselbeker en nevenklassementen
- meer info en inschrijven via
denachtlichtjesvzw@gmail.com

Praktisch
- zondag 5 mei van 7u tot 15u
- deelnameprijs: 5 EUR / deelnemer (deelname, 1 gratis
consumptie inbegrepen)
- meer info via denachtlichtjesvzw@gmail.com

MEER INFO OVER WIE WE ZIJN /
WAT WE DOEN
Bezoek onze site www.denachtlichtjes.be
Of Like ons op FB www.facebook.com/nachtlichtjes

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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HAARSTUDIO MARYSSE

NADINE

HAARSTYLISTE

YOUR HAIR MY CARE

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

Naar aanleiding van het 900-jarig bestaan van de gemeente, werkt
de Heemkundige Kring ‘De Spinspoele’ aan de heruitgave van het
boek ‘van der Vichte’.
Het boek, geschreven door wijlen Leonard Blockeel, werd uitgegeven in 1975 en beschrijft het ontstaan en de roemrijke geschiedenis
van Vichte langs de Fiftabeek (Kasselrijbeek).
De publicatie zal aangevuld worden met een introductie naar de
hand van Brecht Dewaele die het ontstaan van het dorp schetst in
zijn regionale context.
Tevens komt er een woordje over de schrijver Leonard Blockeel en
wordt het geheel aangevuld met oude prentkaarten en nieuw fotomateriaal.
De bestuursleden spendeerden al heel wat koude winternachten
aan de voorbereiding van deze publicatie.
Er wordt een mogelijkheid geboden om vooraf in te tekenen voor
het boek.
Dit door storting van 50 € op rekening BE07 4688 1502 3166
(Spinspoele Vichte).
Gelieve bij de mededeling ‘naam + adres’ mee te geven.
Alle intekenaars krijgen hun naam vermeld in het boek en worden
tevens als eerste trotse eigenaars van deze exclusieve uitgave.
De voorintekening stopt tijdens het feestweekend van 6-7 juli.
Het boek zal verschijnen met het kermisweekend in september.
Verdere vragen kunnen gericht worden aan spinspoele@gmail.com

FEEKNIEUWS
Actie van
gele hesjes
in Vichte
Verleden week
donderdag - het
nieuws sijpelde
pas nu door want
de autoriteiten
dachten het stil te kunnen houden meldden getuigen met grote bezorgdheid
een nogal agressieve actie van de gele
hesjes.
We konden na een lange zoektocht een
getuige contacteren die zijn verhaal deed.
‘Ik was met de wagen op weg van
Harelbeke naar Ronse op de N36. Aan het
kruispunt ter hoogte van Vichte werd ik
opgehouden in een lange ﬁle. Sommige
chauffeurs werden ongeduldig en
begonnen te toeteren. Daar heb ik begrip

voor, want ﬁles zijn in eerder landelijk
gebied echt zeldzaam en niemand komt
graag te laat op zijn afspraak.
De reden was meteen duidelijk: een lange
rij gele hesjes blokkeerde het rond punt.
Ik schat hun aantal op vijftig à zeventig.
Dat lijkt niet veel, maar als je ziet wat een
duizendtal in een grootstad als Brussel kan
aanrichten, dan komt een honderdtal in
een dorpje als Vichte, zo niet nog meer
bedreigender over.
Wat mij bijzonder verontrustte, was de
geschatte leeftijd van de betogers. De
meesten leken mij minderjarig, zo tussen
de 10 en de 12 jaar. Zij reden parmantig het
kruispunt over met hun ﬁets, al het verkeer
tegenhoudend. Sommigen van hen waren
duidelijk aan hun eerste betoging toe,
want er zaten er een paar tussen
– duidelijk gemanipuleerd door de leidersoproerkraaiers – die niet al te stuurvast
bleken te zijn.
De leiders van de bende waren meteen
herkenbaar: het waren dertigers of
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veertigers die de jonge betogers duidelijk
onder controle hadden. Eén van hen reed
vooraan, zeer traag om het verkeer zo lang
mogelijk te hinderen, één paar nog tussen
de andere betogers in, vermoedelijk om
eventuele dissidenten meteen ter orde te
roepen, en nog een achteraan. Bovendien
stond er één van de bendeleiders midden
op de rijweg om het verkeer op arrogante
wijze tegen te houden.’
Wij vroegen of er, buiten het ophouden van
het verkeer, nog andere onregelmatigheden gebeurd waren.
‘Neen, dat kan ik niet zeggen. Na het rond
punt ben ik ze gewoon voorbijgereden.
Een lange rij! Ze gaven een volgzame
indruk. Waren ze zwaar geïndoctrineerd,
geconditioneerd of, ik durf er niet aan
denken, gedrogeerd, ik zou het niet weten.
Maar ik maakte me wel zorgen. Er waren
immers nog verdere kruispunten te gaan
op een redelijk korte afstand... En wie weet
wat daar gebeurd is.’
Elpevee

wandel mee voor het goede doel!
Kom in het weekend van 7 en 8 juni met
ons meewandelen ten voordele van het
goede doel!
Heb je echt “het zot in de kop”, wandel dan
net als Jesse 175 ronden (of anders gezegd
100km) in het Beukenhof op 24 uren tijd.
Ga deze sportieve uitdaging aan en schrijf
je in met een groep vrienden/vriendinnen
of met je vereniging of collega’s en wandel
de 100km in estafette vorm! Je beslist dus
zelf met je groep met hoeveel jullie gaan
wandelen en hoeveel km elk van jullie voor
zijn rekening neemt. Het is geen wedstrijd,
het doel is om op 24 uren met de ganse
groep deze 100km te hebben afgelegd en
dit binnen een leuke ambiance!
We kunnen het ons moeilijk voorstellen,
maar indien je niet deelneemt aan deze volledige 100km, zijn er nog tal van activiteiten.

KSA
Vichte
meisjes
We zijn al goed opgeschoven in dit KSAjaar en na het groot succes van onze ouderavond was het daarna de beurt aan
onze jaarlijkse fuif NEONNACHT. Een fantastisch feest met neon, muziek & drankjes
à volonté. Hartelijk dank aan iedereen die
zijn steentje heeft bijgedragen, zo mochten we ook bij deze editie van een groot
succes spreken. Onze oudste leden zijn
eind februari op JIM-weekend geweest en
hebben zo kennis gemaakt met Jimmers
van veel andere verenigingen. Het was
zeker een leuke ervaring! Ook de sloebers
en springers konden zich eind maart volop

De lopers onder ons kunnen zich op zaterdagmorgen (7u30 en 9u30) komen uitleven. Er wordt begeleide opwarming
voorzien om 7u30 en 8u30.
De studenten in de blok kunnen zich een
uurtje komen uitleven, begeleid op stevige
beats en muziek (zaterdag van 10u00 tot
11u00).
De genieters kunnen aansluiten bij de aperitief wandeling tussen 11u00 en 13u00
met gratis aperitief of kom met het gezin
wandelen tussen 14u00 en 17u00 waar er
voor de kids een visput cadeau wordt voorzien.
De apotheose van dit sportieve gebeuren
wordt natuurlijk zaterdagavond waar de
estafetteteams -en hopelijk ook Jesse en
eventueel andere solisten- hun 100 km tot
een goed einde brengen!
amuseren op weekend waardoor de kriebels om op kamp te gaan al wat begonnen
zijn. De Simmers vertrekken binnen enkele
dagen op Joepie, samen met alle KSA-verenigingen van over heel Vlaanderen. 100
km wandelen in 4 dagen, dat belooft lastig
te worden! De leidsters kijken ondertussen
al uit naar het hoogtepunt van een KSAjaar: het kamp! We zijn er zeker van dat de
leden ook al vol ongeduld wachten op de
tofste week van het jaar. De inschrijvingen
gaan van start in de paasvakantie, dus jullie mogen ons binnenkort verwachten. Dit
jaar gaan we met z’n allen naar Zedelgem
van vrijdag 12 tot zaterdag 20 juli. Enkel de
sloebertjes vertrekken wat later en komen
de rest vergezellen vanaf maandag 15 juli.
Maar voor we op kamp vertrekken willen
we iedereen nog eens uitnodigen voor
‘KSA Vichte meisjes frituurt’ op vrijdag
5 juli. Iedereen is welkom om ‘s avonds
frietjes te komen eten aan het lokaal!
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Of kom gewoon eens langs om te supporteren en/of enkele rondjes mee te
lopen/stappen. Andere optie is om gewoon iets te nuttigen aan onze 24-urenbar! Alle winst gaat integraal naar het
goede doel Ferreland. Ferreland is een
grote binnenspeeltuin (72 vierkante meter)
in De Kindervriend te Rollegem. De kindervriend staat in voor zorg, onderwijs en therapie aan een 150-tal kinderen met een
verstandelijke beperking.
De Kasteelheren (oud-leiders KSA) zien er
naar uit jullie in groten getale op hét evenement van 2019 te mogen verwelkomen!!
Voor meer info en inschrijvingen – zie website www.dekasteelheren.be/100km

70-jarige
Vichtenaren
vieren feest
op zondag
20 oktober 2019
We kijken samen met jullie uit naar een gezellig, spetterend feest. We willen alle
70-jarigen die in Vichte woonden tijdens de
kinderjaren en de 70-jarigen die nu in Vichte wonen, uitnodigen voor dit feest.
Ben je in Vichte komen wonen, heb je nog
geen uitnodiging ontvangen, maar wil je er
toch graag bij zijn, laat dit dan a.u.b. weten.
Geef alle persoonlijke gegevens a.u.b. zo
spoedig mogelijk door aan John Demeyer
via email (john.demeyer@scarlet.be) of via
telefoon (056/77 88 64).
Latere informatie zal volgen.
We garanderen je dat we volgens de GDPR
(wet i.v.m. privacy) je gegevens alleen gebruiken voor de organisatie van ons feest.
We heten je nu reeds van harte welkom.

Het wordt voor ons allen een bijzonder jaar … om samen van te genieten!
Een hartelijke groet van de leden van het
comité,
Lydie Ervijn,
Annie Ovaere,
Marijke Parmentier,
Johnny Christiaens,
Patrick Clarisse
en John Demeyer

Zalig toch dat lentegevoel? De dagen
worden langer en licht, de natuur kleurt
en geurt …
En dat het jaarprogramma van Femma
Bruisend Vichte vol kleur zit, konden we
al volop ondervinden. We gingen 2019
van start met een spetterend nieuwjaarsfeest met muziek en ambiance. In
februari leerden we gezond en veggie

kapsalon MARIANNE
enke l op afspraak

05 6 7 7 6 1 57
elf novemberlaan 37 - 8570 vichte

broodbeleg maken en de wolhandel
draaide op volle toeren voor de crealessen ribbelhaken. Op het moment dat
deze Verteller gepubliceerd wordt, hebben we de uitwaaitocht in Waregem en
de dagtocht naar Geraardsbergen al
achter de rug. Die mattentaarten zijn
écht lékkerrr en die Muur, amai, een
echte kuitenbijter …
Maar wat zijn de plannen voor de komende maanden?
Op woensdagavond 24 april organiseren we een interessante spreekavond

met medewerkers van Het Ventiel, een
buddyproject voor mensen met jongdementie.
Op donderdagavond 23 mei kunnen de
kooklustigen hun hartje ophalen in een
workshop rond het maken van een lekkere brunch.
Op donderdagnamiddag 6 juni plannen
we een leuke ﬁetstocht en naar jaarlijkse traditie zetten we op vrijdagavond 21
juni de zomer in met ons ‘avondje uit’.
Waar we naartoe gaan, houden we nog
eventjes als verrassing, maar het wordt
beslist de moeite.
Alle Femma-leden worden tijdig verwittigd van de activiteiten via e-mail of via
‘de briefjes’. Ben je geen lid, maar toch
nieuwsgierig om eens een activiteit
mee te maken? Altijd welkom.
Meer informatie kan je vinden op de sociale media:
- Facebook: Femma Bruisend Vichte
- Anzegem app op je smartphone / iphone
- Uit in Anzegem
(www.anzegem.be/vrije-tijd)
- www.kavvichte.xtreemhost.com
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

Voorzichtig, haast nog breekbaar
verschijnt overal het licht.
Maar met een kracht die niemand kent
Die hoop laat kiemen en tuinen aansterkt.
Alles wijst naar een nieuw begin.
ZALIG PASEN !

VERZEKERINGEN I SPAREN I BELEGGEN

Verzekeringen
Notebaert

Bieststraat 5 I 8573 TIEGEM I 0489 76 11 33
www.verzekeringennotebaert.be

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

Het voorjaarszonnetje heeft ons de laatste
dagen al een proevertje gegeven en doet
ons al dromen van een mooie, warme
zomer.
We gaan evenwel eerst de lente tegemoet.
Na een goede start voor 2019, bieden wij
ook in het tweede kwartaal een gevuld
programma aan.
De wandelaars trekken opnieuw hun wandelschoenen aan. We hebben alvast volgende dagen ingepland:
- Donderdag 11 april: start wandelaars
- Donderdag 9 mei
- Donderdag 13 juni
De ﬁetsers blazen hun banden op voor hun
maandelijkse rit. Voor hen reserveren we
volgende data:
- Donderdag 18 april: start ﬁetsers
- Donderdag 16 mei
- Donderdag 20 juni
De kaarters en Rummikubspelers verwachten we op:
- Donderdag 4 april met kampioenviering
- Donderdag 2 mei

- Donderdag 6 juni
- Donderdag 4 juli
De petanquespelers spelen op:
- Dinsdag 23 april
- Donderdag 23 mei
- Donderdag 27 juni
En daartussen bieden wij ons vervolgprogramma aan:
- Maandag 25 maart in samenwerking met
de SAR: Voordracht en info “veiligheid in
het verkeer”
- Dinsdag 26 maart gaat onze eerste uitstap door: De “Lenteshow” met middagen avondmaal in de Europahallen en Parike
- Maandag 8 april: Inschrijving 1 meiviering
- Maandag 15 april “Paasfeest” met leuk
amusement in Rembrandt Vichte. We herdenken hier ook onze overledenen van
het voorbije jaar.
- Dinsdag 30 april: Misviering Okra
- Woensdag 1 meiviering in Rembrandt
Vichte
- Maandag 20 mei: Inschrijving dagreis.
- Dinsdag 18 juni: Onze jaarlijkse dagreis.
Voor het helemaal zomer is, bieden we
onze leden weer een mooie reis aan!
Vooreerst bezoeken we “Kazerne Dossin,

We hielden onze nieuwjaarontmoeting
samen met de partners, wat alles dubbel
zo gezellig maakte. In de Welriekende
Dreef werd er in een Franse sfeer gegeten,
gedronken, gebabbeld, gelachen en gezongen.
We zijn helemaal mee met onze tijd want
op 13 februari lieten 3 groepen zich in Kortrijk opsluiten in een escape room. Nu eens
de ene dan de andere vond oplossingen
om eruit te geraken. We breiden er een gezellig einde aan in Bar Jules van het Parkhotel. Van teambuilding gesproken…
In maart bezochten we in de namiddag,
onder leiding van een begeesterde gids,
het Texture museum. Een beetje streekgebonden cultuur. Sommigen onder ons lie-

ten de kookpotten thuis onaangeroerd en
lunchten vooraf samen in Kaffee Damast.
Op 1 april-visseversa kwomt Wilfried
Moeyaert een boeiende uiteenzetting
geven over vis.
Na Pasen gaan we nog de sportieve toer
op en laten ons droppen, we maken toffe
wandelingen en we bewegen met heel
ons lichaam in een bokwa-sessie. We sluiten ons werkjaar af met ‘brood en spelen’.
Als Markante dames willen we ook onze
medewerking verlenen aan "900 jaar
Vichte"… Samen met de parochianen willen we binnenkort onze wensen voor de
toekomst neerschrijven en ophangen aan
een "Wensboom". Deze wensen kunnen
rijpen en groeien door de jaren heen.
Indien je interesse hebt, mail gerust naar
riet.tack57@gmail.com, ze zal jou met plezier antwoorden.

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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de laatste stop voor Auschwitz,” onder
begeleiding van een gids. Daarna gaan
we lekker eten in Mechelen. In de namiddag trekken we naar de Rupelstreek.
Deze streek heeft verrassend veel moois
verborgen en hiervan willen wij de groep
ook laten genieten. Tot slot wordt er nog
een avondboterham met groentjes aangeboden op een mooie locatie. Het wordt
de moeite om mee te reizen.
Zoals je ziet is de agenda van OKRA-VICHTE druk bezet. We hopen met deze activiteiten mensen samen te brengen en te
laten genieten. Wil je ook aan deze activiteiten deelnemen, en aansluiten bij Okra,
geef gewoon een seintje. Iedereen is welkom!

Agenda 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
Jolanta Kokoszko
0476/22 30 51 jolanta.kokoszko@outlook.com
Do 25/04/2019
Kookles 2: Italiaanse favorieten
19u refter Beukennoot Lesgeefster
Mevr. Karine Tanghe
Do 16/05/2019
Wandeling + verrassing
Zat 15/6/2019
Verrassingsreis halve dag
Ma 16/09/2019
3x20 Heule De Vonke
Do 26/09/2019
Bedrijfsbezoek bij optiek Synhaeve 19u

NEOS VICHTE werd 50 jaar!
Op 15 januari vierden wij ons
gouden jubileum!
Historiek Neos-Vichte
Op 1 januari 1969 startte te Vichte de vereniging voor de senioren uit de middengroepen
en de boeren. In die tijd bestond deze vereniging slechts in enkele gemeenten van de
Kortrijkse regio, onder invloed van Valère Deschacht als proost, en de middenstandsleiders van toen Albert Declerck en Antoon Steverlynck. Vichte was een van de eerste, maar
niet de eerste. Vanaf 1972 breidde dit initiatief zich uit over West-Vlaanderen onder de
naam CRM. Pas later vond dit initiatief voldoende navolging zodat het een nationale vereniging werd waarvan inmiddels vanaf 2006 de naam veranderde in Neos (netwerk van
ondernemende senioren). In Vichte was Antoon Steverlynck de initiatiefnemer, hij was
toen lid van de nationale en provinciale raad van het NCMV en zijn moeder Madeleine
Demeulemeester gaf in december 1968 ontslag als voorzitster van het CMBV om het
voorzitterschap van de op te richten vereniging op zich te nemen vanaf 1969. De andere
bestuursleden van toen waren Achiel Adyns, Germaine Wylaeys, Madeleine Decandt, Cyriel Putman, Frans Vercaempst en Marguerite Loosfeldt. In 1989 heeft Antoinette Nys de
fakkel overgenomen en werkte het bestuur de volgende jaren aan verjonging, een andere
generatie nam het stuur over. Dit is een gelukkige evolutie en een kenmerk geweest
voor deze afdeling: tijdig het bestuur verjongen zodat ook jongere kandidaten zich gemakkelijker aansluiten. Momenteel telt Neos-Vichte jaarlijks ongeveer 180 leden. Waar
de eerste jaren deze seniorenafdeling eerder een vriendenkring was met de klemtoon
op gezellig samenzijn en kaarten, is dit uitgegroeid tot een vereniging met een heel degelijk programma op niveau. Cultuur, opvoeding, gezondheid, sport en spel komen in
ieder jaarprogramma aan bod. De gemeentelijke overheid weet dat naar waarde te
schatten en ondersteunt de goede programma’s op ﬁnancieel vlak. Bij het ouder worden
zijn deze samenkomsten een prima middel om nog volop te genieten van het leven.
Neos Vichte, wie zijn wij op heden?
We zijn een vereniging voor senioren. Onze naam staat voor Netwerk van Ondernemende
Senioren.Wij tellen circa 180 leden vooral afkomstig uit Vichte, Anzegem, Tiegem, Kaster,
Ingooigem, Otegem en Zwevegem maar ook enkele uit Deerlijk, Waregem, Desselgem,
Kortrijk, Avelgem, Kluisbergen en Bavikhove : kortom groot-Anzegem en regio. De leeftijd
van onze leden is nogal divers : van 58 jaar tot boven de 90 jaar.
Wij zijn actieve senioren die regelmatig activiteiten organiseren en blij zijn om mensen
te ontmoeten. Senioren die samen op uitstap gaan, een kaartcompetitie houden, maar
ook sportief bezig zijn met o.a. wandelen, ﬁetsen, petanque enz.
Om de 2 maand komen de leden samen op de ledenvergadering in onze thuishaven, Salons Rembrandt in Vichte. Een voordracht, causerie of toneel, een koffietafel, gezellig
samenzijn en kaarten behoren tot het vast programma. En niet te vergeten, het nieuwjaarsdiner en de zomerbarbecue. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een zestal daguitstappen met de focus op stadsbezoeken en streekverkenningen, historische
evenementen, musea, architectuur… en tevens diverse bedrijfsbezoeken. Dit alles in een
mix van vriendschap, ontspanning en culinair genieten.
Tevens genieten we jaarlijks van een meerdaagse reis en dit bracht ons de laatste jaren
onder meer naar Berlijn, Rome en Wenen. In 2019 staat Turijn op het programma.
Neos Vichte wil zich de volgende jaren verder engageren om zoveel mogelijk senioren
van Groot-Anzegem te betrekken bij haar werking.
Neos Vichte heeft een bestuursploeg van 13 leden en 7 wijkmeesters.
Voorzitter : Marijke Parmentier - reypar@skynet.be

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

Secretaris : Myriam Van Craeyenest myriamneosvichte@telenet.be
Neos Vichte behoort als vereniging tot
Neos Nationaal en Provinciaal.
Neos Nationaal telt méér dan 200 clubs
met circa 33.000 leden in heel Vlaanderen;
(waarvan 12.000 in West-Vlaanderen).Op
haar beurt organiseert Neos Nationaal tal
van evenementen zoals musicals en concerten.
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.
Vanaf 1 mei: elke woensdag om 19u00 20u00: damesﬁetsen.
Filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk
1x per maand op maandag om 14u30.
Maart
dinsdag 19 maart: ledenvergadering zaal
Rembrandt. Toneel “Paatros” door
dhr.Lucien Cleppe, nadien kaarting.
Overhandiging cheque “Neos met een
hart” aan het Bijzonder Comité
Anzegem.
April
Maandag 8 april : toneel “De Vriendinnen”, Stadsschouwburg te Kortrijk.
Dinsdag 9 april : kerkwegelwandeling in
Beveren-Leie
Dinsdag 23 april : bezoek aan gehoorcentrum Laperre en Floralia Brussels, en
stadsbezoek Aalst.
Mei
Dinsdag 14 mei : Provinciale wandeldag
in en rond Ieper
Dinsdag 21 mei : Salons Rembrandt voordracht door Prof.Portzky “de werking
van het geheugen” + kaarting.
Dinsdag 28 mei : Natuurbeleving : Sportdag in de Gavers in Harelbeke
Juni
Maandag 3 juni: the Beatles Revival
in de Capitole in Gent
Dinsdag 11 juni: wandeling
Dinsdag 25 juni: zomeruitstap:
verrassingsreis

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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worden aan de gebouwen
WIEL zalvanopgesteld
Steeno. Dit gaat van start om 12u30.
De start zal plaatsvinden om 14u00 aan
IN
platse” voor een wedstrijd van 175 km
WIEL “de
die bestaan uit 14 ronden van 12,5 km. De

Programma
AA-Landdag 2019
14u00: Welkom
Gastspreker: Mr Vannieuwenhuyze,
Burgemeester van de stad Tielt,
14u10: Gastspreekster:
mevr. Taillieu, Psychologe.
14u50: Referaat Al-Anon:
“GELUKKIG HELPT AL-ANON OM
GELUKKIG TE ZIJN”
15u10: Referaat Alateen:
“HET GELUK VAN EEN KIND”
15u30: Pauze.
16u00: Referaat AA-West-Vlaanderen:
“NEDERIGHEID”
16u25: Slottoespraak:
Mvr. Jordens, uittredend voorzitter van
de Vlaamse AA.
17u00: Einde 59e Landdag van de
Vlaamse AA.

Ter Info:
Het “Comité Openbare Informatie” zal met
plezier al uw vragen omtrent de werking
van onze beweging beantwoorden.
Daarvoor is er een aparte ruimte voorzien.
Vraag inlichtingen bij de inkomhal.
G
O
H
F
D

Het nieuwe wegseizoen is gestart. Deceuninck Quick Step heeft zijn goede voorbereiding al getoond: de drie eerste koersen
in eigen land werden met groot overwicht
gewonnen; zowel in Omloop Het Nieuwsblad als in Kuurne-Brussel -Kuurne als de
GP La Samyn waren ze heer en meester.
In 2018 won ook Florian Senechal (die ook
nu in 2019 de derde koers in België de GP
La Samyn won in de spurt) van Quick Step
Floors de 86ste Vlaamse Textielprijs in Vichte, voor Oliver Naesen en Sep Vanmarcke.
Van een prachtig podium gesproken,
3 renners van een World Tourploeg. Vele
organisatoren zouden tekenen voor zo’n
podium.
Patrick Lefever sprak zelfs in het tijdschrift
Cycling.be van maart 2019: het hoogtepunt van 2018 was de Textielprijs van
Vichte, die kermiskoers stak erboven uit.
“Prachtige overwinning van Florian Senechal”, zei Patrick Lefevere. De interviewer
vermeldt: “Dat is niet eens een UCI-overwinning.” Patrick zijn antwoord was:
“Je lacht daarmee, maar de emoties die
toen vrijkwamen… Florian won die koers
en zijn vrouwke stond te wenen als een
kind voor een simpele kermiskoers. Wel
daar word ik ook heel gelukkig van.”
Ook in 2019 zal het bestuur van Wiel In
Wiel hun uiterste best doen om weer voorname renners aan de start te krijgen van
de Vlaamse Textielprijs Vichte. Hou zeker
de krant in de gaten, want het zou een topjaar kunnen worden. Verschillende ploegen hebben nu al hun deelname
bevestigd. Iedere wielerliefhebber moet
zeker dinsdag 17 september 2019 aanstippen en naar Vichte komen voor de 87ste
Vlaamse Textielprijs. Het podium met de
voorstelling van de verschillende renners,

aankomst wordt voorzien rond 17u45. Er is
terug een pop-upcafé met gratis toegang
en live muziek. Op een groot scherm tonen
we live beelden van de wedstrijd aan de
aankomstlijn.
Het bestuur Wiel In Wiel ondersteunde in
2018 een project voor kinderen van Vichte
met schenking van prachtige cadeautjes
en een Sinterklaasfeest. 79 kinderen konden genieten van een Sinterklaasgeschenk
van elk € 25 en een rijk gevulde namiddag.
Dit jaar zullen we terug een schenking
doen voor dit goed doel.
Andere organisaties van Wiel In Wiel Vichte
voor 2019 zijn:
Op zondag 25 augustus 2019 is er een
gentlemenkoers en een nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef. Dit start om 14u00
en om 16u0.
Op zaterdag 14 september 2019 is er
voor de 15de keer de “Veldcross der Vichtenaren”. Begin september ontvangen jullie een boekje waarin vermeld zal staan
wanneer dit spektakel begint. U kunt ook
alles volgen op www.textielprijsvichte.be.
Op dinsdag 30 april 2019 wordt de
‘Nacht van de koers’ georganiseerd door
ons bestuurslid Reinout Maes. Het wordt
voor de vierde keer zeker een beklijvende
editie. Dit jaar heeft hij Philippe Gilbert gestrikt en nog vele andere. Vorig jaar was
ook een denderende editie met als blikvanger Andrea Taffi; ook Renaat Schotte,
Stijn Steels, Oliver Naesen e.a. waren aanwezig. Een aanrader voor Vichte, alles gaat
door in de theaterzaal van De Stringe.
Drankverkoop is ten voordele van Kom op
tegen Kanker.
Zondag 2 juni 2019 wordt het BK junioren
dames en heren gereden in Anzegem. Dit
is een organisatie met KS Wiel In Wiel Vichte VZW en in samenwerking met Yvegem

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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Andrew Furniere
Weggevoerdenlaan 62
0491 03 24 34
www.verhuur-furniere.be
verhuur.ferniere@hotmail.com

Het bestuur mag wel ﬁer zijn op zijn wielerevenementen en daarom houden we
het ook hoog in ons vaandel en mogen we
de leuze eens aanpassen:

Dinsdag 1 oktober 2019
Kaarting en Hobby
Dinsdag 23 april 2019: PAASFEEST
Dinsdag 7 mei 2019: Kaarting en Hobby
Dinsdag 21 mei 2019: Kaarting en Hobby
Dinsdag 28 mei 2019: DAGREIS
Dinsdag 4 juni 2019: Kaarting en Hobby
Dinsdag 18 juni 2019: Kaarting en Hobby
Dinsdag 2 juli 2019: KAMPIOENVIERING
Dinsdag 3 september 2019
Kaarting en Hobby
Dinsdag 17 september 2019
Kaarting en Hobby

DE KOERS IS VAN VICHTE(…ons).

Dinsdag 24 september 2019
VOORDRACHT (enkel Kernleden)

ZONDAG 6 OKTOBER 2019
Dag van de chronische zieken
Dinsdag 15 oktober 2019
Kaarting en Hobby
Dinsdag 5 november 2019
Kaarting en Hobby
Dinsdag 19 november 2019
Kaarting en Hobby
Dinsdag 3 december 2019
Kaarting en Hobby
Dinsdag 17 december 2019
Kaarting en Hobby
DONDERDAG 26 DECEMBER 2019
KERSTFEEST

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

Sportief VZW via Anzegem Cycling VZW BK
2017-2020.
Start is aan de ﬁrma STEENO: Oudenaardestraat 45 te Vichte. De aankomst ligt wat
verder aan de gebouwen van Bart De
Clercq en Matthys. De junioren mogen wegens gevaar van valpartijen niet naar beneden sprinten. Ze komen uit de Bosstraat
en sprinten langs gebouwen Steeno naar
de aankomst. Er zal een pop-upcafé voorzien worden aan de aankomst in de gebouwen van Bart De Clercq. Ook aan de
gebouwen van Steeno zal er een pop-upcafé zijn, evenals een VIP-gebeuren.
Het sponsorpakket dat Anzegem Cycling
aanbiedt:
Basispakket € 125 (exclusief BTW):
• Logo op het affiche
• 2 Toegangen tot Vip-café:
koud buffet tussen 11u30 en 15u00
courante dranken tussen
11u00 en 18u00
Extra kaart in COMBINATIE met basispakket € 25 (exclusief BTW).
De dames starten om 11u00 en de heren
om 14u30.
Laten we duimen voor een prachtige,
zonnige zondag op 2 juni 2019.
We kunnen niet zonder de steun van Chantal en Joost Vandesteene die hun ﬁrma en
de gebouwen ieder jaar ter beschikking
stellen voor het VIP-gebeuren, pop-upcafé
en de vele parkings. Een hartelijke dankjewel daarvoor!
Ook bedankt aan de vele vrijwilligers en
seingevers die de wedstrijden ieder jaar in
goede banen leiden dankzij hun onverdroten inzet. Oprechte dank aan de Gemeente
Anzegem voor hun steun en hulp tijdens
onze koershoogdagen. We kunnen ook uw
steun, sportliefhebber, gebruiken. De wedstrijden vergen enkele ernstige ﬁnanciële
inspanningen. We moeten het hebben van
de medeburgers en ook van onze talrijke
sponsors.

