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Woord vooraf

Wie zou dit geloofd hebben op onze
nieuwjaarsreceptie van januari 2020?
Dit jaar lopen we in onze winkels
allemaal met een mondmasker!

Sedert half maart is ons leven toch
wel wat veranderd. De scholen sloten
en heropenden, telewerken werd de
norm, onze sociale contacten werden
beperkt. Corona is niet uit de actualiteit te slaan.
Ook de motor voor het verenigingsen culturele leven sputterde en kwam
(bijna) stil te staan. Veel goede vooruitzichten zijn er nog niet. We danken
alvast de moedige verenigingen en

organisaties die iets instuurden… ook
al is hun programma veelal “onder
voorbehoud”. Voor Vichte Kermis
hebben we vooral het Belgisch Kampioenschap Wielrennen waar we naar
uitkijken. En hopelijk maken ook onze
Vichtse café’s en eethuisjes hun jaar
een beetje goed.
De Dorpsraad zorgt er mede voor
dat de kermis kan plaatsvinden op
de Vichteplaats.

ling. Onze volgende Verteller geven
we uit tegen Kerstmis 2020. Hopelijk
hebben we tegen dan een federale
regering, heeft het voldoende geregend, is er een datum voor de dringende werken aan onze mooie Oude
Kerk en vooruitgang in het ontwikkelen van een vaccin tegen corona.

Onze excuses, maar we hebben wat
moeten “snoeien” in de artikels,
anders kregen we een Verteller van
20 bladzijden en dat is niet de bedoe-

Tot één van deze dagen,
Het bestuur van de
Vichtse Dorpsraad VZW

Stedelijke kunstacademie
Waregem Vestiging Vichte
Vanaf september 2020 in “De Beukennoot” Beukenhofstraat 38 Vichte
Vestigingsverantwoordelijke:
Johan Deslee 0476/29 28 89 of vichte@academiewaregem.be
Toezicht op maandag en dinsdag door Els Perdu
Aanwezigheid vestigingsverantwoordelijken: ma.16u00-19u30 / di.16u00-19u30 /
wo.13u30-20u30 / do.16u00-20u00 / zat.10u00-12u00
Wat
Muziekkriebels
Woordkriebels
Beeldkriebels
Muzikale en Culturele Vorming (MCV)
Muzikale en Culturele Vorming (MCV)
Groepsmusiceren Vocaal (GMV)
Groepsmusiceren Vocaal (GMV)
1 uur Instrument
Woordatelier
Woordatelier
Beeldatelier
Muzieklab

Leerjaar, dag en tijdstip
Leerjaar, dag en tijdstip
1: di. 16.15u.-17.15u.
2: ma. 16.15u.-17.15u.
1: ma. 16.15u.-17.15u.
2: di. 16.15.-17.15u.
1+2: wo. 15.30u-17.10u.
1+2: vr. 15.30u.-17.10u.
3: ma. 17.15u.-18.15u.
4: ma. 18.15u.-19.15u.
5: di. 17.15u.-18.15u.
6: di. 18.15u.-19.15u.
3: do. 16.15u.- 17.15u.
4: do. 17.15u.-18.15u.
5: do. 18.15u.-19.15u.
6: do. 19.15u.-20.15u.
3+4+5+6 (uur af te spreken met de leerkracht)
3: wo. 13.30u.-14.30u.
4: wo. 14.30u.-15.30u.
5: wo. 15.30u.-16.30u.
6: wo. 16.30u.-17.30u.
3+4+5+6: wo. 13.40u.-15.20u.
3+4+5+6: vr.17.00u.-18.40u.
1ste, 2de en 3de middelb.: wo. 17.30u.-18.30u. wo. 18.30u.-19.30u.

Tarieven (personen jonger dan 18 jaar op 31.12.2020)
1 studierichting: €68 / 2 studierichtingen: €112 / 3 studierichtingen: €156
Er wordt vermindering gegeven om sociale redenen maar ook voor het tweede en volgende lid van het gezin.
Inschrijvingen kunnen online op www.mijnacademie.be /academiewaregem of bij de afdelingsverantwoordelijke.
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Belgisch Kampioenschap 2020
voor Elite op 22 september 2020
De Belgische wielerfans en de ganse
wielersport in het algemeen beleven
werkelijk hoogdagen met de prestaties
van onze renners van eigen bodem.
Wat een euforische weelde. We hebben kleppers in huis waarvan ze in het
buitenland stiekem toch een beetje jaloers van zijn en waar we niet met een
scheef oog maar met grote ogen worden bekeken. De jonge leeuwen hebben nog honger, grote honger sinds ze
zijn vrij gelaten uit hun corona-kooi. De
koers is werkelijk van ons …
En dus zijn we laaiend enthousiast om
al deze grote talenten en uiteraard ook
de mindere goden te mogen verwelkomen in Anzegem op dinsdag 22 september. Geen dag zo bijzonder als het
Belgisch Kampioenschap Wielrennen in
onze gemeente. Met trots kunnen en
mogen we dit kampioenschap in 2020
organiseren. Met dank ook aan de stad
Halle om als startplaats te willen fungeren. Het was de droom van wijlen Burgemeester Claude Van Marcke om het
Belgisch Kampioenschap Wielrennen in
Anzegem binnen te halen. Ook wijlen
Schepen van Sport Michel Bellemans
van Halle lag mee aan de basis van de
organisatie.
Wat een hoogtepunt en nationale feestdag had moeten worden voor de gemeenschap van Anzegem heeft
ondertussen al heel wat moeten inboeten. Tot op heden blijft het sportieve gedeelte behouden. De dames rijden het
kampioenschap met start om 9u30 aan
de gebouwen van ons toekomstig gemeentehuis Escolys en eveneens aankomst aldaar. De heren starten om
12u00 op de Grote Markt in Halle voor
een rit in lijn van 104,2 km tot Anzegem
en rijden lokaal nog 7 plaatselijke rondes. Aankomst eveneens aan de ge-

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

bouwen van Escolys. Echter, opgelet,
de evolutie van de coronacrisis en de
maatregelen die hieromtrent genomen
worden, kunnen het verloop van de
wedstrijd eventueel nog beïnvloeden.
Ook zijn er bij het schrijven (half augustus) van dit artikel nog tal van andere
onzekerheden en vraagtekens. De
randactiviteiten -en animatie die het
feest zouden moeten compleet maken,
komen ook heel sterk in het gedrang.
Naar sponsoring toe hebben we het accent vooral gelegd op zichtbaarheid op
het parcours. Het VIP-gebeuren wordt
eerder beperkt. De organisatie van

Bij het verschijnen van de Verteller zal
er een en ander uitgeklaard en duidelijk
zijn. Laat ons hopen op een sportief
koersverloop, evenals op een correcte
en volgzame opvolging van de uitgevaardigde richtlijnen.

Herdenking van de nationale bevrijdings- en vredesdag

Woensdag 11 november 2020
Voorlopig programma, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen

Programma:
8u30: samenkomst aan de Vichteplaats


8u45: vredesoptocht naar de kerk


9u00: gebedsdienst


9u45: vredesoptocht naar het gedenkteken


10u00: plechtigheden aan het gedenkteken


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


10u30: huldebetoon aan onze bevrijders op de Britse Militaire Begraafplaats


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


11u00: receptie aangeboden door het gemeentebestuur voor de genodigden en de
Britse gasten


13u00: middagmaal in Salons Rembrandt te Vichte (onder voorbehoud)

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

F OTO G R A F I E

Harelbekestraat 5 | 8570 Vichte | 056 77 51 65

drank- en eetgelegenheden langs het
parcours zal hoogstwaarschijnlijk niet
toegestaan worden. Publiek aan de
start- en aankomstzone, alsook op bepaalde punten langs het parcours
wordt gelimiteerd. Het wielerfeest zal
waarschijnlijk moeten gevierd worden
in kleine bubbels. Voor de buis, want
Sporza verzorgt de hele dag een liveuitzending van de wedstrijden met interviews e.d.m.

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

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40
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TENNIS
CLUB
VICHTE

Deurdedeurdeur
gaat nog deur!

TC Vichte, dit is de beter bekende
naam, werd ondertussen al meer dan
44 jaar geleden opgericht, toen nog op
1 pleintje in het Beukenhof.
Ondertussen zijn er al veel balletjes geslagen, we hadden de Kim en Justineboom, en de onvermijdelijke afvlakking
daarna, maar ieder seizoen mogen we
toch tussen de 150 en 200, met hier en
daar een uitschieter van 300, leden verwelkomen op onze terreinen.

Ons deurendecor stond klaar en het repetitietempo lag hoog; de première
stond voor de deur! We trappen een
open deur in als we zeggen dat de pandemie onze plannen danig in de war
heeft gestuurd.
Een nieuw moment prikken om deze
voorstelling te laten doorgaan, durven
we nu nog niet doen. Het staat wel vast
dat – van zodra het kan – we de draad
weer oppikken en Deurdedeurdeur
deure laten gaan. Uitstel is geen afstel!
Dit jaar geen gepland theaterseizoen,
maar wel theater! We broeden op een
kleinschalig, coronaproof alternatief. We
willen immers theater maken, we willen
jullie laten genieten! De ideeën zijn talrijk maar nog niet voor publicatie vatbaar. Houd onze website in de gaten,
van zodra we aangenaam theater kunnen maken, zullen we jullie informeren.
Hopelijk smullen we binnenkort weer
samen van een brokje cultuur!
www.strevenvichte.be
PS: had je al een plaatsje gereserveerd
en betaald voor Deurdedeurdeur?
Geen paniek, we zijn je niet vergeten.
We houden je persoonlijk op de hoogte!

Gedurende al die jaren groeide de club
qua aantal terreinen (nu 4), verlichting,
automatische sproei-installatie en natuurlijk ook het clubhuis met bar, waar
het o zo gezellig toeven is.
Jaarlijks (en nu laten we het coronajaar
2020 even buiten beschouwing) organiseren we tornooien voor jeugd en
volwassenen van ieder niveau, interclubcompetitie en andere activiteiten
waar ontmoeting en samenzijn centraal
staan.
Ook kan iedereen, van (her)beginner tot
stevige, geroutineerde (amateur)tennisser bij ons lessen volgen, onder de
(bege)leiding van gediplomeerde lesgevers.

mogelijk gehouden. Voor volwassenen:
€ 110 / 13-18 jaar: € 35 / <12 jaar: € 15) is
zeker schappelijk te noemen. Voor dit
geld kan je onbeperkt spelen, reserveren en ben je ook verzekerd als je op
de club komt. Onze digitale nieuwsbrief houd je op de hoogte van alle aankomende activiteiten.
En nu zijn we klaar voor een stapje hogerop! In navolging van tal van andere
clubs willen we vanaf volgend jaar ook
padel (een mix tussen squash en tennis,
én zeer toegankelijk!) aanbieden op 2
nieuwe terreinen naast de huidige tennisterreinen. Samen met het zwembad
Aquandé en de sporthal zal de tennisclub een mooie sportsite vormen voor
alle sportieve Vichtenaren, Groot-Anzegemnaren, maar ook ‘buitenlanders’!
Want daar draait het om: een familiale
club die een plaats biedt aan alle sociaal ingestelde sportievelingen uit onze
streek.
Is je interesse gewekt? Kijk dan eens
op onze website (www.tcvichte.be) of
stuur een mailtje (algemeen) naar
info@tcvichte.be of (voor lessen en stages) tennisschoolvichte@gmail.com.
Of kom eens langs,
het Ommersheimplein 4 is momenteel coronaproof!
Tot ziens op
TC Vichte!

Onze prijzen worden zo democratisch

CVO-MIRAS - Volwassenenonderwijs in Vichte
Opleidingen in de Beukennoot (Beukenhofstraat 42), tel. +32 56 77 88 28
Meer info + inschrijvingen: www.miras.be, daarna locatie Anzegem opgeven
Start 2de week van september 2020, einde: 3de week van januari 2021
OPLEIDING

dag + tijdstipkostprijs €

Basis-apps deel 1 voor Android smartphone/tablet
Basis-apps deel 2 voor Android smartphone/tablet
Dagelijkse computerkost
Foto’s maken/bewerken met smartph.of tablet (verkort)
Haal meer uit internet
Ontdek je iPad/iPhone

ma. 08u45-11u45
di. 13u15-16u15
do. 08u45-11u45
di. 08u45-11u45
vr. 08u45-11u45

105
105
105
70
105

do. 13u15-16u45 105

VERZEKERINGEN I SPAREN I BELEGGEN

Verzekeringen
Notebaert

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

kapsalon MARIANNE
enkel op afspraak

Waregemstraat 43 - 8570 Vichte
056 77 98 16 - info@zakenkantoorvanhoutte.be
www.zakenkantoorvanhoutte.be
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Onze kermisactie
voor Salvador da
Bahia in Brazilië
Vanuit de werkgroep Iloilo-Vichte laten
wij weten dat we dit jaar, na 22 jaar,
voor de eerste keer geen activiteiten
zullen organiseren tijdens het kermisweekend (3e weekend van september).
Door corona en de herstellingswerken
aan de Oude kerk zien wij ons genoodzaakt onze acties uit te stellen naar volgend jaar.
Met dit schrijven willen we jullie toch
verder informeren over de toestand in
ons project Ceifar in Brazilië. Hierna vinden jullie een brief van Guido Steeman, onze contactpersoon ter plaatse,
die meer duiding geeft over de toestand ter plaatse.
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 €. met referentie : Ceifar
+ identiteitsgevens of rijkregisternummer.
We danken jullie van harte voor elke
blijk van steun.
Vanwege de werkgroep Iloilo-Vichte
Isabelle, Nico, Peter,
Kirsten, Nicole, Patriek
Beste vrienden
uit Vichte en wijde omgeving,
Sympathisanten van IloIlo en Ceifar,
Eerst en vooral willen we de vele mensen uit Vichte en omgeving van harte
danken die samen met de werkgroep
IloIlo de kinderen en families uit het
verre Brazilië, in CEIFAR steunen. Sedert maart ligt hier alles stil. Onderwijsinstellingen zijn gesloten tot nader

order, en het lijkt dat het wel nog even
kan duren. Brazilië was niet voorbereid
op zo’n virus alhoewel men de laatste
jaren al enige ervaring had met onder
andere griepvirus, muggenziekte onder
verschillende vormen, en tuberculose.
De politieke onwil, gebrekkige medische structuur, tekort aan medicamenten maakten de reddeloosheid van de
bevolking compleet. Na de USA zitten
we op de tweede plaats met aantal
doden en besmette personen.
Vandaag zijn de grootste zorgen van
CEIFAR het thuisonderwijs en de voeding. Verlies aan inkomen en met het
weinige dat ze toegestopt krijgen van
de regering is het vechten tegen de
bierkaai. Thuisonderwijs is eveneens
gemakkelijker gezegd dan gedaan, de
families hebben meestal geen internet,
laat staan een computer.
De aandacht gaat vooral naar de voeding. Onze groep in België helpt daar
aan mee door onder ander de aankoop
van rijst en melk. We zijn er ook in geslaagd om aan die 250 families een
waardebon van R$ 50,00 te geven, R$
12.500 of 2.500 euro waarvan een
groot deel van de werkgroep IloIloVichte kwam.
Hoe een ‘kleine’ gemeente groot kan
zijn in zijn daden, een kenmerk van de
West-Vlaming. Ik ben heel dankbaar
voor de steun die we al die jaren kregen en hopelijk blijven krijgen. En zonder feestgedruis, laat ons dit weekend
toch klinken op CEIFAR en zijn vrienden
uit Vichte.
Met hartelijke groeten, abraço forte,
Guido Steeman,
in naam van CEIFAR.

Door de coronacrisis zijn al onze activiteiten sedert half maart dit jaar geannuleerd. Enkel de zomerzoektocht in
Brussel bleef op het programma staan.
Nog tot 27 september kan u deelnemen. Alle info is terug te vinden via
dezomerzoektocht.be.
Al vele jaren starten we ons werkjaar
met de voorstelling van het boekenpakket en jaarprogramma tijdens kermiszondag in de Oude Kerk, een
jarenlange traditie in samenwerking
met Ilo-Ilo. Dit jaar komt deze activiteit
er spijtig genoeg niet.
Vanaf 15 september ontvangen onze
leden thuis onder gesloten omslag het
jaarprogramma en de praktische toelichting, samen met de lidmaatschapsbrochure. De eerste 50 hernieuwde
lidmaatschappen van Davidsfonds
Vichte belonen we opnieuw met een
gratis boek. En omdat het onzekere tijden zijn omtrent de organisatie van activiteiten de eerstkomende maanden
vragen we dit jaar geen plaatselijke bijdrage.
Indien u ook graag de lidmaatschapsbrochure ontvangt, laat dit gerust
weten aan onze secretaris Koen Tack
(koentack@telenet.be - 0479277877).
Vanaf 15 september wordt deze u bezorgd.
Indien mogelijk pakken we dit werkjaar
uit pakken met een aantal activiteiten,
zoals de leeskring (in samenwerking
met de bib), de traditionele Nieuwjaarswandeling, een literair ontbijt ter gelegenheid van Toast Literair, de Nacht van
de Geschiedenis (‘Schatten’), een bedrijfsbezoek… U wordt hierover tijdig
geïnformeerd.

Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

Ballonnen - Pluche - Wenskaarten
Harelbekestr. 49 - Vichte
www.wawballoons.be
Openingsuren:
ma: 14-18u / di tot za: 9-12 en 14-18u
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VORMSEL 2021

PAROCHIEWERKING

Ouders die
ervoor kiezen om hun
dochter of
zoon te laten
vormen in de
Sint-Stefanuskerk
–
Vichte
op
zaterdag 24
april 2021
om
14u30
gelieve voor
30 september naam en adres gegevens door te mailen naar - voor Vichte
VOCA verantwoordelijke - Edith Bourgeois: edith.bourgeois@telenet.be

We willen, ook na de coronamaatrege-

Liturgische diensten in Vichte

len bestaande en nieuwe initiatieven

Elke dag is er een avondviering om

binnen onze pastorale eenheid blijven

18u00. in de kerk / op zondag om

steunen. Zo denken we bv. aan de zorg

10u30!

voor mensen in nood, de doopcateche-

Kermis:

se, de eerste communie en vormsel-

Zondag 10u30: feestelijke eucharistie-

een aanmoediging voor de toekomst

tact

Kinderen die in aanmerking komen en
in Vichte naar school gaan, hoeven
zich op die manier niet aan te melden.

van onze pastorale eenheid. Aarzel niet

056 42 37 10

om ons te contacteren voor meer infor-

De Sint-Stefanuskerk is elke dag open

matie: 0473 77 98 47.

voor stil gebed van 8u30 tot 18u30.

de afstand toch wat kunnen verkleinen
• eindelijk die kasten, kamer of zolder
gereorganiseerd
• je belangeloos inzetten en ontdekken
dat er zóveel solidariteit is
Markant Vichte wenst jou “geloof” dat
het beter wordt en ook “vertrouwen”
om weer de drempel over te stappen
naar veilige, ﬁjne ontmoetingen,
“natuurlijk” ook met Markante vriendinnen… uitkijken naar opnieuw connecteren met elkaar!
Laat je op maandag (kermis-) 21 september verleiden door onze eerste activiteit met als thema “Honger –
goesting”. Alle info vind je eind augustus op www.markantvzw.be/vichte.
Bel gerust naar Riet Tack op
0473 21 56 36 of stuur een mailtje

naar markantvichte@gmail.com.
Iedereen hartelijk welkom, ook je vriendinnen!
Hou het gezond en veilig!
is er klaar voor!

Merkte jij het ook?
Dat coronavirus gaf, naast heel wat frustraties, beperkingen, eenzaamheid en
misschien ook droevige gebeurtenissen, ook wel voordelen, zoals…
• een mooi boek lezen buiten of vaker
gaan wandelen en ﬁetsen
• een mezenkoppeltje volgen, dat met
“eindeloos” aan en af vliegen, voor
haar kroost zorgt, tot en met dat laatste duwtje van binnenuit om de wijde
wereld in te “ﬂadderen”
• intens verlangen naar je kroost, ouders, familie en vrienden, en blij zijn
met die vernuftige digitale media die

werking, de werkgroep verloofden, de

viering n.a.v. het kermisweekend

misdienaarsgroep, de ziekenpastoraal

Maandag 18u00: Jaargetijde voor

en vele andere activiteiten.

overledenen
Voor een jaarmis of andere intentie

U kan de parochie steunen door te stor-

neemt u contact op met zuster

ten op rekeningnummer: BE 81 7360

Jeannine 056 77 75 35

6642 1624 met vermelding steun voor
parochiewerking. Uw steun betekent

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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Voor het aanvragen van een doop, uitvaartdienst of huwelijk neemt u conop

met

diaken

Jean-Yves

Ferm
Hartelijke groet van Ferm-Vichte.
We hopen jullie zo gauw als mogelijk
is terug te zien, gezond en wel.
Voor meer info:
Dorine Vandendriessche
dorinevds@skynet.be
Ferm-bestuur Vichte

Maandelijks terugkerende activiteiten
Petanque: in Beukenhof Vichte : elke
dinsdag om 14.30 u.(info Luk Soete)
Wandelen: 2e dinsdag 14.30 u.(1° wandeling september?)
Kaarten: 3e dinsdag 14.30 u. : voorlopig
nog uitgesteld.
- ofwel na de spreker in de Rembrandt,
- ofwel in de Stringe op 20-11, 16-04,
18-06, 20-08, 24-09 (!)+ uitzonderlijk
kaarten in Rembrandt op 19-02
Uitstappen: 4e dinsdag
Fietsen: elke woensdag om 14.00 u;
Avondﬁetsen: in de periode mei-sept
elke wo. om 19.00 u.
Film: Kortrijk : maandelijks 1x op maandag om 14.30 u. in Budascoop
Ons bestuur vergadert regelmatig en
probeert toch één en ander te realiseren.
Bestuursleden organiseerden reeds
een wandelzoektocht. Onze ﬁetszoektocht in de regio is ook een succes! Het
ﬁetsen en de petanque (pleinen in Beu-

kenhof) konden we – alle veiligheidsmaatregels in acht genomen - reeds
heropstarten, met succes!!
Wat betreft de uitstappen en de ledenvergaderingen -vanaf oktober- wachten we nog even af. Een aantal zaken
zijn reeds gepland, ons jaarprogramma
is af, maar alles is onder voorbehoud.
We reserveren alvast dinsdag 29.09
voor onze eerste ledenvergadering,
maar wij dienen toch dag na dag de situatie te beoordelen zodat onze activiteiten in alle veiligheid kunnen
doorgaan, volgens de bestaande reglementering.

Programma
september – december 2020 - 2021
Di 29 september: Salons Rembrandt ledenvergadering met koffietafel en
voorstelling jaarprogramma.
Di 20 oktober: Salons Rembrandt “de Closjaars”, door de Jeanpetters:
Peter Deslee en Jean-Pierre
Opbrouck, hapje en drankje +
kaarten(?).
Di 10 november: Voorronde Quiz –
Heule (ﬁnale: 23 febr)
Di 17 november: Wandeling met
bezoek aan Brouwerij Verhaeghe.
Di 15 december: Salons Rembrandt Tralalie door Bert Ostyn (uit Moorsele) + kerstfeest + kaarten(?).

Dag Femmavriendinnen,
Wanneer kunnen we onze activiteiten
hervatten? Een vraag die meer dan
eens door ons hoofd spookt. Op het
moment dat we dit schrijven gelden volgende coronamaatregelen:
“Sociaal-culturele activiteiten mogen
doorgaan met een maximum van 100
personen binnen,200 personen buiten, met een afstand van 1,5 meter
tussen de deelnemers en alle deelnemers dragen een mondmasker (ook
buiten)”. Gelet op de evolutie van het
aantal coronabesmettingen zullen deze
beperkingen nog een tijdje aanhouden.
Ondertussen steken we de koppen bij
elkaar met de bestuursleden om te zien
wat er mogelijk is. Misschien kunnen
we de geplande sessies Qigong (september) buiten organiseren? En kan
de sessie Drums Alive (november)
eventueel in de grote zaal van de Stringe doorgaan? Veel hangt ook af of de
gemeentelijke accommodatie weer beschikbaar zal zijn voor activiteiten. Het
is allemaal nog wat koffiedik kijken en
alles onder voorbehoud, maar we houden jullie op de hoogte. Heb je zelf een
suggestie of wil je gewoon eens je gedachten kwijt, aarzel dan niet om een
mailtje te sturen naar femmabruisendvichte@gmail.com.
Hou de moed erin, wees creatief en geniet zo veel als je kan binnen je eigen
bubbel.
https://www.femma.be/nl/groep/vichte
Hiernaast, een typische foto voor de coronatijd... “Beertjes voor de wandelende
gezinnen in de Wijnsbergstraat”.

Wijnen

NATHALIE KINT
Harelbekestraat 8 - 8570 Vichte
tel. 056 0472 09 48 09
www.nathaliekint.be
info@nathaliekint.be

Sanitair & centrale verwarming
Koper- en zinkwerk
P. Wielemansstraat 14
8570 Vichte
056 77 97 00
0478 22 50 01
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Johan Bohé blikt terug op 46 jaar dienst bij Steverlynck Gebroeders
DEEL 1. Zes vestigingen, 600 werknemers en een eigen zwembad

Johan Bohé blikt
met trots terug naar vroeger

De gehele geschiedenis van het textiel
in Vichte begint wanneer Joannes Steverlynck, afkomstig van Stasegem,
vanaf 1865 aan het einde van de Kerkdreef in Vichte kettingen begint te scheren ten behoeve van de handwevers in
de omgeving. Met zijn zonen Aloïs en
Adolf bouwt hij in 1886 de eerste met
stoom aangedreven weverij op de
plaats waar nu de (oude) brandweerkazerne in de Beukenhofstraat staat. In
1908 bouwen ze samen met burgemeester Adolf Verhaeghe een tweede
‘nieuwe fabriek’ aan de Oudenaardestraat. Aloïs Steverlynck overlijdt in
1912 en na de Eerste Wereldoorlog trekt
Verhaeghe zich uit de ﬁrma. Charles en
Jules Steverlynck, de zonen van Aloïs,
zetten de zaak verder onder de naam
‘Steverlynck Gebroeders’. Vichte telt in
1910 al 4 katoenweverijen met samen
344 werknemers.
In de jaren ’20 vertrekt Jules naar Argentinië om daar de weverij ‘Algodonera Flandria’op te richten. Hun jongere
broer Baldewijn richt in 1920 in Kortrijk
de ‘Groeninghe Ververij’ op en in 1936
is Charles betrokken bij de stichting van
Picanol in Ieper. Rond 1970 wordt Alec
Gevaert, de schoonzoon van Emmanuel
Steverlynck – zoon van Charles - GedeG
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

De eerste textielfabriek in Vichte, met links Aloïs en rechts Adolf Steverlynck

Steverlynck Gebrieders, zicht vanop de Klijtberg (vóór het ontstaan van de wijk ‘t Veld).

legeerd Bestuurder van N.V. Steverlynck Gebroeders, terwijl André Hoste
Algemeen Directeur is.
Ten slotte speelt ook Antoon, een kleinzoon van Adolf Steverlynck, als
burgemeester en even ook als staatssecretaris, een belangrijke politieke rol

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

Kerkdreef 18
8570 Anzegem-Vichte

Andrew Furniere
Weggevoerdenlaan 62
0491 03 24 34
www.verhuur-furniere.be
verhuur.furniere@hotmail.com
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tel. 0032 (0)56 77 50 67
gsm 0032 (0)477 56 98 24
greet.coucke@telenet.be
spreekuren: enkel op afspraak

als fervent verdediger van de middenstand en het ondernemingsleven.
Johan Bohé: “Ik kwam op 1 september
1961, direct na mijn humaniora en na het
plotse overlijden van mijn vader, terecht
in de personeelsdienst van Steverlynck
Gebroeders. Mijn opleiding sociale wetgeving volgde ik in Kortrijk bij de Union
Patronale. Het wetboek bestond uit
900 blz. In 2007 waren het 9 boekdelen van bijna 10.000 blz! Ik werd destijds als sociaal adviseur om raad
gevraagd door vele textielbedrijven in
de omgeving: Standaert, Balcaen,
Vanco,
Reynaert, Degroote, Deroost, Vandendriessche, Vanneder, Balta, enz…

Koor (?) en orkest. Uiterst rechts Maurice Bijttebier.

Ze kennen ons ook nog in Ieper, want
in de jaren ’60 was er minder werk bij
Picanol en wij haalden er met onze 12
grijze busjes dagelijks 160 werknemers
op. Tijdens de eerste oliecrisis in april
1974 verminderde het orderboek en
kwam er plots tijdelijke economische
werkloosheid, met als gevolg dat heel
wat van onze goed opgeleide arbeiders
overliepen naar Bekaert Zwevegem,
tegen een hogere bezoldiging. Toen
gingen we rekruteren in Rijsel en Tourcoing. Van daar haalden we een 50-tal
Fransen naar Vichte.
In de jaren ’80 had Steverlynck 6 vestigingen: de hoofdzetel Steverlynck Gebroeders in de Oudenaardestraat,
Steverlynck Tricot, een stukververij aan
de overkant van het station van Vichte,
Vanneste-Verwee of Steverlynck Appret
& Steverlynck Velours aan de Brandemolen in Sint-Lodewijk, stukververij
Roemer in Anderlecht en nog een stukververij Ticom France in Tourcoing. In
de jaren 80 namen wij in Oostrozebeke
ook nog het failliete textielveredelingsbedrijf van de familie Lambrecht over
met 100 werknemers. Het was gespeci-

De grote wipplank boven de kleedkabines werpt haar schaduw op het water van het
zwembad, een verre voorloper van “Aquandé”.

aliseerd in het bewerken en afwerken
van meubelstoffen en tapijten. In Deerlijk namen we het gelijkaardige DFV
(Deerlijkse Fluweelveredeling) over,
met 10 werknemers.
Steverlynck Gebroeders werd een
groot bedrijf, maar met zijn aangename
kanten. Om een voorbeeld te noemen:
de ververij had een open wateropslagtank van 35 m op 35 en die werd ingericht als openbaar zwembad, met 2
wipplanken en 12 kleedcabines. Het
was de hele zomer open, er was ook
een redder aanwezig. Men kwam zelfs
van Deerlijk om hier te zwemmen! Sommige werknemers namen af en toe een
duik tijdens hun middagpauze. Daarnaast had de ﬁrma een kantine en restaurant, een eigen orkest, een
toneelclub en een voetbalclub. Algemeen directeur André Hoste was orga-8-

nisatorisch zeer bekwaam, streng,
rechtvaardig en sociaal. Mensen met
een (drank)probleem b.v. werden persoonlijk gevolgd.
Ik herinner mij dat ze in de confectieafdeling een platendraaier hadden en de
hele dag door werden er 78-toerenplaten gedraaid! Er werden ook 4 grote decoratiefeesten georganiseerd waarop
mensen met 25, 35 en 45 jaar dienst
gevierd werden, vaak met een stoet en
de begeleiding van de fanfare van Picanol. Eerst in Zaal ter Vichten, later in de
Rembrandt en in Groenhove te Waregem, en het laatste feest op 09.10.1998
in het Lindenhof te Deerlijk. Het was
een groot bedrijf, maar met een erg familiale sfeer.”
Pol Ostyn,
Heemkundige kring ‘De Spinspoele’
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In de jaren ’60-’70 werkten er bij Steverlynck Gebroeders in Vichte 600 personeelsleden en toen ze hun loonzakje
kwamen ophalen kende ik, dankzij een
fotograﬁsch geheugen, van iedereen
de naam, voornaam en adres. Ik ken ze
nu nog steeds! Sinds ik met pensioen
ben volg ik bijna dagelijks de overlijdens in 20 funeraria, tot in Ieper, en
stuur een rouwbetuiging naar mijn vroegere werknemers en daarop krijg ik dan
ook mooie reacties.

