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15 veldcross Grote Prijs Verhaeghe: org. Wiel in Wiel
Plaats: Kerkdreef, weilanden en bos van kasteel Verhaeghe
Inschrijven: gerrit.bauwens@telenet.be of 0473 56 71 33
Vanaf 15u: voor jongeren van 6 tot 12 jaar – gratis inschrijven
Vanaf 17u: Veldcross der Vichtenaren (vanaf de leeftijd van 15 jaar)
Betaling €15 waarvan €10 waarborg/afhaling rugnummer in de organisatietent Kerkdreef op 18/09 vanaf 16u

Kermis op de Vichteplaats van 16u tot 23u
Springkastelen op het kasteelplein (kinderen tot 12 jaar): org. Vichtse Dorpsraad
3 springkastelen van 16u tot 20u (voor de allerkleinsten
vanaf 3de tot 6de leerjaar) van 16u tot 20u

Café Den Hert: 18u - Fantie à l’accordéon en om 20u - Picon Blinders

Zondag 19/09
Skatepark de Kazerne – Jubileum 1-jarig bestaan van 14u tot 19u
met Skate-contest / Skatevaardigheden oefenen / doorlopend braadworsten op de BBQ + dranken/
Ommersheimplein is parkeervrij. Breng je skateboard mee!

Kermis op de Vichteplaats van 15u tot 21u
Springkastelen op het kasteelplein (kinderen tot 12 jaar):
org. Vichtse Dorpsraad, van 15u tot 19u

Maandag 20/09
Kermis op de Vichteplaats van 16u tot 20u

Dinsdag 21/09
Kermis op de Vichteplaats van 15u tot 20u30
89 Textielprijs voor beroepsrenners: org. Wiel in Wiel
ste

Start om 14u, aankomst 17u30 à 18u aan ﬁrma Steeno - Oudenaardestraat Vichte
Pop-up café (met groot scherm) tot 20u
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Liturgische vieringen
kerk Vichte
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag om 18u

7 oktober om 19u30 in de kerk van de
Heirweg.

Zondagsviering om 10u15

Je vindt ons ook op facebook: vincentiusgemeenschap

De kerk is elke dag open voor gebed,
om een kaarsje aan te steken van 8u30
tot 18u30 (wintertijd tot 17u)

Meer info via parochie-assistente Stefanie De Witte: info@vincentiusgemeenschap.be of 0473/779847.

Welkom!
Wie graag een jaarmis of een andere
intentie wil aanvragen voor het werkjaar 2021-2022, neemt best spoedig
contact op met zuster Jeannine:
klooster Kerkdreef 4 Vichte of via
056/777535.

VORMSEL 2022

Na de kampen in 2020 waarbij enkele
aanpassingen nodig waren gezien de
coronamaatregelen, deed het dit jaar
extra veel deugd om nog eens volop
onbezonnen te genieten van spel, vertier en de vriendschappen ondereen.
Een spetterende afsluiter dus van een
atypisch werkjaar.

Voor een doopviering, uitvaartdienst, jubileum of huwelijk (kan ook in beperkte
kring) neem je contact op met diaken
Jean-Yves Verhaeghe via 056/423710.

Enkele belangrijke data:
Zondag 12 september om 9u45 en
11u15: eerste communieviering
Zaterdag 11 september om 18u: avondviering met gospelkoor!
Maandag 20 september om 18u: jaargetijde n.a.v. de kermis voor de
overledenen sinds kermis 2020
Zaterdag 25 september om 13u30 en
15u30: vormselviering
Zondag 17 oktober om 10u15: aanstelling van diaken Jean-Yves Verhaeghe tot coördinator van de pastorale
eenheid en van Nele Vandommele
tot teamlid door deken Henk
Laridon
Aansluitend receptie (inschrijven verplicht)
Wens je graag mee te werken in onze
geloofsgemeenschap? Welkom op
onze ontmoetingsavond op donderdag

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

Ouders die ervoor kiezen om hun
dochter of zoon te laten vormen in de
Sint-Stefanuskerk Vichte op zaterdag
23 april 2022: gelieve voor 15 september naam- en adresgegevens door te
mailen naar - voor Vichte VOCA verantwoordelijke - Edith Bourgeois via
edith.bourgeois@telenet.be.
Kinderen die kiezen voor het vormsel
en in Vichte naar school gaan, hoeven
zich op die manier niet aan te melden.
Graag delen we de datum van de infoavond en inschrijvingsmogelijkheid
mee: nl. vrijdag 22 oktober 2021.
Info wat locatie en uur betreft, wordt
later meegedeeld.

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

F OTO G R A F I E

Harelbekestraat 5 | 8570 Vichte | 056 77 51 65

Naar goede gewoonte trokken de leiders en leden van KSA Ter Vichten er
begin juli terug op uit om te genieten
van een deugddoend kamp. Bestemmingen van dienst: een gerieﬂijk gebouw in Dessel voor de kinderen uit de
lagere school, en een prachtige Hamont-Achelse weide voor onze avontuurlijke middelbare scholieren en hun
tenten.

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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Intussen werd de aftrap gegeven van
een nieuw en veelbelovend KSA-jaar:
2021-2022! Schrik vooral niet wanneer
u opnieuw menig sympathiek blauwhemd ziet rondﬁetsen langs Vichtse
wegen. Onze inschrijvingen zijn namelijk in volle gang. We hopen opnieuw
een groot deel van de Vichtse jeugd te
mogen verblijden met originele wekelijkse activiteiten, en zoveel meer. Iedereen is welkom!
Eerste evenement op de agenda: STARTACUS 2021! Op zaterdag 11 september
nemen we door middel van onze welgekende avonturenloop meteen een
vliegende start. Ook voorzien: een gezellige bar om de wildste kampverhalen
uit te wisselen, een hapje te eten of te
genieten van het voorziene entertainment. Allen daarheen!
Leidingsploeg KSA Ter Vichten

Herdenking van de nationale bevrijdings- en vredesdag

Donderdag 11 november 2021

Ferm
Beste Ferm-leden

Voorlopig programma
(afhankelijk van de geldende coronamaatregelen)
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

Ferm bestaat intussen 1 jaar. Het was
een bijzonder jaar. Samenkomen was
niet mogelijk. We zagen mekaar heel
weinig en al helemaal niet als groep.
Maar niet getreurd. We hopen in het
najaar weer echt Samen Ferm te zijn.
Fietsen, wandelen, buitenactiviteiten
doen waarin we mekaar ontmoeten
en kunnen zeggen wat ons bezighoudt.
Wij zien er alvast naar uit. U ook?
Wil je graag eens proeven van Ferm,
wil je graag lid worden, dan kan je terecht bij Dorine dorinevds@skynet.be
KVLV kreeg in 2020 een nieuwe
naam: Ferm. 100 000 gekleurde deurmatten in de vele straten van Vlaanderen zeggen u sedert januari 2020
‘Ferm welkom’. Kort na een Ferme lancering van de nieuwe naam kwam
echter de corona- pandemie. Ferm
bleef niet bij de pakken zitten, maar
zorgde o.m. voor 40 000 mondmaskers voor de zorgsector en richtte
meer dan 200 Troostplekken op. Ook
in Anzegem werkten we mee aan een
Troostplek.
Hartelijke groet van Carine, Dorine,
Greet, Jolanta en Martine van FermVichte

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

KSA
Vichte
meisjes
Met alweer een spetterend kamp (letterlijk en ﬁguurlijk, regenspetters hebben we meer dan genoeg gezien het
voorbije kamp!) en een deugddoende
vakantie achter de rug, wordt het hoog
tijd om er weer vol enthousiasme in te
vliegen! Het startschot van ons nieuwe
KSA-werkjaar wordt zoals gewoonlijk
gegeven op onze startdag, die doorgaat op 18 september in het Beukenhof.
Dan wordt ook een inschrijvingsmoment voorzien voor alle leden.
Noteer ook alvast 2 oktober in de agenda, want dan gaat onze allereerste editie van ons gloednieuw evenement

‘BEECH FEST’ van start.
Lang blijven we niet stil zitten: op 27 november is iedereen welkom op onze
ouderavond in De Stringe, om te genieten van de podiumtalenten van de
leden van KSA Vichte meisjes.
We kijken er al naar uit om er samen
met alle leden weer een fantastisch jaar
van te maken!

Bij vragen of opmerkingen kan steeds
contact worden opgenomen met
hoofdleidster
Laurence (0470/552508) of
Lotte (0494/495239).
Via mail zijn we bereikbaar op
ksavichtemeisjes@gmail.com.
Vele groetjes,
De leidsters van KSA Vichte meisjes

op los tijdens een sessie Drums alive.
Dit is een vorm van ﬁtness waarbij je
op het ritme van de muziek allerlei
pasjes uitoefent en intussen met
drumsticks op een zitbal trommelt.
Plezier verzekerd…
BLIJ WEERZIEN

In elk geval staan er al diverse leuke
activiteiten gepland voor het najaar.

De creatievelingen kunnen dan weer
hun hartje ophalen bij het haken
onder deskundige leiding van duizendpoot Ingrid. Tijdens drie lessen
haken we samen een tochthond. Misschien een idee voor een origineel
zelfgemaakt kerstcadeautje. De lessen
staan gepland op dinsdag 12 oktober,
9 november en 7 december. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen
de lessen in de namiddag en/of avond
plaatsvinden.

Op donderdag 16 en 30 september
worden we helemaal “zen” met een
Qigong-sessie in de Vlindertuin.

Op donderdag 16 december knutselen
we een mooi bloemstuk om een stukje
kerstsfeer in huis te brengen.

Op maandag 18 oktober roffelen we er

En jazeker… als bestuur denken we

Blij weerzien, dat was het thema van
onze wandeling op zondag 27 juni.
Een stapje, een hapje, maar vooral een
babbeltje met een 30-tal Femma vrouwen die genoten van elkaars gezelschap tijdens een wandeling bij onze
Deerlijkse buren. We hopen allemaal
dat dit de start was van (bijna) alles
terug normaal!

ook al aan 2022. Zet alvast vrijdag 7
januari 2022 op de kalender voor het
nieuwjaarsfeest. We rekenen op een
grote opkomst, want zeg nu zelf, hebben we deze gezellige bijeenkomsten
niet allemaal verschrikkelijk gemist het
voorbije jaar?
Tot gauw
Het bestuur van Femma Bruisend
Vichte

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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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.

AA beste en goedkoopste manier
om van alcohol af te raken
Een overzichtsonderzoek dat maar
liefst 27 verschillende studies heeft
vergeleken, komt met de opvallende conclusie dat de Anonieme Alcoholisten (AA) de beste en de
goedkoopste manier is om van de
alcohol af te raken.
In totaal hebben aan alle onderzoeken samen meer dan tienduizend
mensen meegewerkt.
Dat maakt het overzicht erg betrouwbaar. Uit al die onderzoeken
blijkt nu dat andere manieren – therapie, pillen… - in 15 tot 25 procent

van de gevallen succesvol is.
Bij de AA gaan die cijfers van 22 tot
zelfs 37 procent.
Volgens de onderzoekers van Harvard is de AA het meest succesvol
in zowel de opstart van de therapie
als in het langdurig resultaat.
“Dat is goed nieuws, omdat dit een
enorm goedkoper manier is om geholpen te worden.
Wie AA koppelt aan andere therapieën, vergroot ook de slaagkansen.” (jdg)
Bron Het Nieuwsblad
13 maart 2020

AA is 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, godsdienstige overtuiging of politieke opvatting.
Vichte telt twee AA- groepen, o.a. één
op maandag- en ook één op dinsdagavond, meer info bij:

Comité Openbare Informatie
Algemeen Dienstbureau
Grote Steenweg 149
2600 Antwerpen - Berchem
03/239.14.15
www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

nodigt u graag uit
Nu de coronamaatregelen afgebouwd worden, neemt ook
Davidsfonds Vichte zijn normale werking opnieuw op.
Sinds vele jaren starten we ons werkjaar met de voorstelling
van het boekenpakket en jaarprogramma tijdens
kermiszondag, evenwel dit jaar nog
niet opnieuw in de Oude kerk…
Bezoek ons dit jaar in de bijgebouwen van Kasteel
Verhaeghe op zondag 19 september (14u30 – 18u)
en ontdek de mensen, de boeken(*) en de evenementen van
het Davidsfonds in uw buurt.
(*) een gratis boek voor de eerstee vijftig lidmaatschappen 2021-2022
op kermiszondag.

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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Een getuigenis van Vichtenaar Maurice Byttebier (°1924 - ✝2019)
Daarom waren vangnetten aangebracht om de schietspoelen eventueel
op te vangen.
Hij leerde er Emma Michels (dochter
van Jules °Waregem en M.Elisa Soetens) kennen die later zijn echtgenote
werd. Zij werkte in de fabriek als doorhaalster maar toen ze trouwde mocht
ze niet meer gaan werken. Gehuwde
vrouwen gingen in die tijd immers niet
naar de fabriek. De broer van Emma
was lappenroller. Hij moest de geweven stukken – de lappen – nazien,
fouten melden en klaarmaken voor
herstel.

“Het geheugen van Vichte mag niet
verloren gaan.” Met de Heemkundige
Kring “De Spinspoele” proberen we
ons steentje bij te dragen. Als lid van
deze vereniging maakte ik in juli 2017
een afspraak met Maurice Byttebier
(°Vichte 1924 - +Waregem 2019) in zijn
woning in de Oudenaardestraat. Ik
luisterde uren naar wat hij vertelde
over zijn jeugd, de oorlogsjaren, de
bloeiende textielnijverheid… Zijn verhaal startte bij zijn vader die als 12-jarige jongen als wever-monteerder ging
werken in het bedrijf van de gebroeders Steverlynck.
Deel 1
Op 19 juli 1924 werd Maurice Byttebier geboren te Vichte, zoon van Aimé
en Emma Michels.
Charles en Jules Steverlynck hadden
een tweewoonst gebouwd in de Oudenaardestraat en toen Aimé Byttebier in februari 1923 trouwde kreeg hij
het ene huis, het andere was voor zijn
schoonbroer, Cyriel Michels. Aimé
moest geen huur betalen maar werkte
in ruil elke dag een half uur gratis voor
de ﬁrma.
Aimé Byttebier (zoon van een wever
uit Otegem) ging in 1908 op 13-jarige
leeftijd als wever-monteerder werken
in de fabriek van Aloïs en Adolphe
Steverlynck.
Maurice Byttebier vertelt:
“Het weven was niet zonder risico
want het gebeurde wel eens dat een
schietspoel wegschoot.

Rond 1925 raakten de gebroeders
Steverlynck hun matrastijk niet meer
kwijt. Ze richtten een fabriek op in Argentinië. De broers hebben erom geloot wie naar Zuid-Amerika zou
vertrekken. Het was uiteindelijk Jules
die zou vertrekken en in Argentinië de
weverij “Algodonera Flandria” stichtte.
Zijn eerste echtgenote stierf in ZuidAmerika ten gevolge van een auto-ongeval. Jules vroeg aan mijn vader
(Aimé Byttebier) of hij niet mee wou
naar ginder. Hij bedankte. Drie jaar
later schreef Jules een brief naar mijn
vader waarin stond dat hij ondertussen al goed ingeburgerd was en niet
meer terug zou komen naar België.”
In 1928 kon Aimé Byttebier zijn huis
(op 1000m² grond) kopen van de familie Steverlynck voor 28.800 Bfr. Voor
het aanpalend bos met populieren
vroeg Jules 5000 fr maar Aimé was
hierin niet geïnteresseerd, alhoewel
zijn schoonvader het geld wou voorschieten.
Maurice ging naar de kleuterschool in
de kerkdreef en herinnerde zich zuster
Placide zeer goed. Op 6-jarige leeftijd
mocht hij naar de “knechteschole”, de
gemeentelijke jongensschool in de
toenmalige Stationsstraat (nu Beukenhofstraat). De kinderen zaten in
graadsklassen en Maurice zat “2 jaar
vooruit” en herinnerde zich nog zeer
goed meester Gerard Faveere die les
gaf in het 7de en 8ste leerjaar. Hij vertelde hierover: “Meester Faveere was
oppermeester van de school en kon
goed zingen. Hij had sympathie voor
de Duitsers en we leerden heel wat
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Aime Byttebier en Emma Michels

Vlaamse liedjes. Na de bevrijding is hij
zijn “post” (positie) kwijt geraakt en is
hij aan zee gaan wonen. We vonden
dat zeer jammer want het was de
beste meester van de school. Hij had
een schoonbroer in Kortemark en ooit
zijn we er met de ﬁets naartoe gereden. We maakten daar kennis met andere kinderen en kregen elk een
correspondentieadres mee.”
Na de schooluren en op zaterdagvoormiddag leerde Maurice al heel jong
weven in de Bosstraat bij de zus van
zijn vader (Lisa Byttebier) Op 13-jarige
leeftijd ging Maurice nog een jaar naar
het Sint-Jozeﬁnstituut bij de Broeders
van de Christelijke Scholen (de “Witlappen”) te Kortrijk. Frère Georges was
er zijn klasleraar. In Vichte had Maurice geen Frans geleerd wat toch wat
problemen opleverde aangezien er 4
vakken (o.a. geschiedenis en natuurkunde) in het Frans gegeven werden.
Maar Maurice had een goed geheugen en leerde veel van buiten zonder
het eigenlijk te begrijpen. Hij vertelde
hier verder: “Ik had veel interesse in
school maar we voelden heel goed
het verschil tussen het kind-zijn van

schaeve en meester Matthys. Hij leerde er alles over
de verschillende eigenschappen van stoffen, katoen, jacquard, diktes van
garen (nummering), monteren van weefgetouwen…

Broeders van de Christelijke Scholen" (witlappen)

een arbeider of van een middenstander. Frans Loosveld en ik hadden
onze boterhammen mee en de andere
kinderen kregen warm eten. De Kortrijksanen wisten ook meer, hadden
een andere opvoeding gekregen en
door het verschillend dialect verstonden we elkaar niet en de andere jongens spotten met ons Vichtes dialect.”
In de zomer van 1938 ging Maurice,
net zoals zijn vader, werken bij de
gebr. Steverlynck in de Oudenaardestraat. Hij was nu 14 jaar en beschikte
over een werkpaspoort (soort werkboekje), een “permi” of toelating om te
werken. ’s Morgens was het opstaan
om 7u, ’s middags een uurtje naar huis
en dan werken tot 19u. Na 3 maanden
werkte Maurice in ploegdienst (5u-13u
of 13u-21u). Zijn vader, Aimé, was er
monteerder en had goede contacten
met de directie.

Weefgetouw met schietspoel uit 1930

Vier jaar lang trok Maurice op zondagvoormiddag met de ﬁets naar de Textiel-zondagschool in de huidige
VTI-gebouwen te Kortrijk en volgde
daar “weefkunde” bij meester Ver-

Maurice vertelde: “Een zekere Mr Deman werd in
1939 gemobiliseerd en de
directeur vroeg mij of ik
niet zou willen stoppen met
weven en een ander werk
Textielschool (Huidig VTI Kortrijk) - afdeling weefkunde
doen. Ik kreeg een andere
Deerlijk. In Desselgem riep er een
job en moest alle dagen noteren
vrouw naar mijn moeder: “Mooitje
welke bomen op welke getouwen ge(Emma), waar naartoe? Blijf hier, er is
legd werden en ik moest in code-taal
hier geen gevaar…” Gelukkig was het
al de geproduceerde weefsels notemooi weer. We bleven daar overnachren. Ik hield zo de inventaris van de
ten in een vlasschuur en de 3de dag
productie bij. Elk weefgetouw maakte
hoorden we mitrailleurs knetteren en
een stuk per dag en dat werd geme’s nachts begon het kanongebulder.
ten en gecontroleerd op weeffouten.
Om 5u ’s morgens werd plots de deur
Alle weefsels werden dan vervoerd
ingestampt. Een Duitse soldaat met
met paard en kar naar de “comptoir”,
het verkoopskantoor/verzendmagazijn geweer en schuim op zijn mond (was
hij gedrogeerd of was het van den
van Steverlynck in de A.Liebaertlaan
drank?) riep “Rauss”… iedereen moest
te Kortrijk alwaar Charles Steverlynck
naar buiten. Hier en daar zaten inderwoonde.”
daad Belgische soldaten verscholen
En toen kwam de oorlog…
en de Duitsers vreesden ook dat zelfs
Maurice bleef op het bureau werken
gewone burgers soms gewapend
tot 10 mei 1940. Hij vertelde: “Rond 7u
waren. We verzamelden in een grote
kwam vader zeggen dat het oorlog
schuur waar ondertussen al de menwas en om 10u kwamen ze zeggen
sen van die straat verzameld waren.
dat de weverij zou stoppen. Uit schrik
Rond 10u kwam een Duitse officier en
voor bombardementen zijn mijn vader
iedereen moest zijn paspoort tonen.
en ik de dag zelf nog alles gaan afAl wie niet van Desselgem was werd
dekken. Die morgen waren er al bomvrij gelaten en zo trokken we terug
men gevallen nabij het vliegveld van
naar huis, terug de ﬁets mee, terug
Wevelgem en langs de spoorweg
naar de Oudenaardestraat in Vichte.
dicht bij het station van Anzegem.
Thuis aangekomen vonden we ons
De regering besliste dat de fabrieken
huis bezet door Duitsers. Officieren
hun productie moesten stopzetten en
hadden daar hun bureau gemaakt en
heel wat mensen wisten dat ze zouontvingen daar frontberichten.
den opgeroepen worden.
Een officier zei dat we in de kelder
Na 2 à 3 dagen zagen we vluchtelin(met valdeur) moesten en de hele
gen vanuit het Brusselse voorbij treknacht bleven we daar zitten en hoorken. Op de vlucht voor de Duitse
den we veel gezang van uit ons huis.
troepen kwamen ze vanuit Anzegem,
’s Morgens werd het heel stil.
sommige met een wagen, anderen
We deden voorzichtig het valluik
met een ﬁets. Ook de Engelse troepen open… geen soldaat meer te zien…
die in Noord-Frankrijk gelogeerd
de tafel stond vol met half lege chamwaren, zagen we voorbij trekken.
pagneﬂessen. De Duitsers waren
weer verder getrokken want ze schoEen week later (17 mei) werden we
door de veldwachter verwittigd dat we ven mee op met het front.”
onze huizen moesten verlaten. Ons
vader bond zoveel mogelijk gerief op
een ﬁets en samen met moeder vertrokken we met de 4 kinderen richting
-7-

Chantal Depaemelaere
(wordt vervolgd)

Startactiviteit september 2020 (coronaproef)

07/09: Muziek en burgers / Start
Een nieuw Markantjaar is gestart
met een rijk gevuld programma
voor het 1ste trimester.

16/09: Foodact 13 /
Actie Graag Gedaan
14/10:

Voel je goed in je vel /
Dr. Nolens (plastisch chirurg)

08/11:

Pimp jezelf / crea met Veerle

18/11:

Dirk Dewachter /
Regio Kortrijk

14/12:

Mensen voor mensen
Karibu

Interesse?
Zeer welkom en je krijgt
antwoord op al je vragen op
markantvichte@gmail.com
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Zondag
19 september 2021
Start om 14u
doorlopend tot 19u
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dynamisch en zinvol doorbrengen,
samen met leeftijdsgenoten uit de
streek?

Neos Vichte is een vereniging voor actieve senioren, met een 170-tal leden uit
Vichte en omstreken. Wij maken deel uit
van Neos Nationaal, met in totaal 220
lokale verenigingen, samen goed voor
36.000 leden. NEOS staat voor “NEtwerk van Ondernemende Senioren”.
Met Neos Vichte komen we regelmatig
samen rond een ruim aanbod van cultuur, ontspanning, beweging en voordrachten. We maken onvergetelijke
daguitstappen, organiseren bedrijfsbezoeken en reizen, wandelen, ﬁetsen en
petanquen, genieten van lekker eten en
drinken, gaan naar ﬁlm en toneel, en we
zetten ons ook in voor het goede doel.
En zo ontmoeten we een pak oude en
nieuwe vrienden.
In ons jaarprogramma vind je een ruim
en gevarieerd aanbod op het ritme van
de actieve senior in een gemoedelijke,
vriendschappelijke sfeer. Het bevat ook
de evenementen georganiseerd door
Neos Nationaal.
Spijtig dat we vorig jaar door covid maar
een heel beperkt deel van ons programma konden uitvoeren. Nu kunnen
we terug ten volle van onze geplande
activiteiten genieten, en hopelijk blijft dit
zo!

Maak dan kennis met Neos Vichte.
Neem gerust contact op met iemand
van ons bestuur of één van onze leden.
We zullen blij zijn je te mogen begroeten in onze club.
Paul Vandenbroucke, voorzitter
www.neosvzw.be/vichte
Secretaris:
myriamneosvichte@telenet.be

Maandelijkse activiteiten
Wandelen: 2de dinsdag om 14u30
Kaarten: 1ste maandag om 14u30
in café Den Hert
Film: Budascoop Kortrijk:
op maandag om 14u30 (06/0904/10-08/11-06/12-10/01-07/0207/03-25/04-09/05-13/06)

Wekelijkse activiteiten

Jaarprogramma
23 september:
Musical Daens - Puurs
28 september: Zaal Te Lande: ledenvergadering met voordracht door
Tijs Mauroo : “Hoe maken we het
journaal” + koffietafel
5 oktober: te gast bij Neos Deerlijk:
voordracht door Meester Jef Vermassen
19 oktober: Zaal Te Lande:
ledenvergadering met optreden
Tralalie + koffietafel
9 november: voorronde provinciale
quiz in cc De Vonke in Heule
15 november: Melodieën voor
Miljoenen in Kon.El.zaal in
Antwerpen
16 november: Zaal Te Lande: ledenvergadering met voordracht door
Manu Adriaens: “Een geluk komt
nooit alleen” + koffietafel

Fietsen: woensdag om 14u. Avondﬁetsen: in de periode mei-september
elke woensdag om 19u

25 november:
toneel “Een man, een man”
in Schouwburg Kortrijk

Petanque Vichte: dinsdag om 14u30

7 december: Namiddaguitstap

Ledenvergaderingen - op 3de dinsdag

21 december: zaal Te Lande: Kerstvergadering met optreden van Jan
Wuytens en koffietafel

Uitstappen - meestal op 4de dinsdag

Ook moesten we deze zomer afscheid
nemen van Salons Rembrandt, onze
thuishaven voor de ledenvergaderingen. Onze gemeende dank aan de uitbaters om voor Neos zoveel jaren de
perfecte gastheer te zijn geweest.
Vanaf heden gaan onze vergaderingen
door in Te Lande in Tiegem.
Ga je binnenkort met pensioen of geniet je daar al en tijdje van? Wil je de tijd

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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WIEL
IN
WIEL
Tijdens het kermisweekend in september organiseert de vzw Koninklijke
Sportvereniging Wiel in Wiel Vichte volgende sportevenementen. Vorig jaar
kon al dat moois niet doorgaan omwille
van de gekende corona-omstandigheden, maar intussen zijn we niet bij de
pakken blijven zitten en… hier zijn we
terug. Trouwens, de succesvolle organisatie van het Belgisch Kampioenschap
voor beroepsrenners voor dames en
heren i.s.m. de vzw Yvegem Sportief
ging in 2020 noodgedwongen door op
de dag van onze Textielprijs.

15de VELDCROSS
Grote Prijs Verhaeghe te Vichte
op kermiszaterdag
18 september 2021
Het parcours loopt doorheen het bos
van kasteel Verhaeghe en de weilanden
aan de Kerkdreef.
Vanaf 15u, drie reeksen voor jongeren
van 6 tot 12 jaar uit de fusiegemeente
Anzegem.
Voor elke deelnemer wordt een medaille voorzien. Gebruik van gewone ﬁetsen
is mogelijk. Hoofdbescherming is verplicht.
Inschrijven kan gratis via de website van
de Sportdienst Anzegem of via sportdienst@anzegem.be of gerrit.bauwens@telenet.be.
Elke sportieve Vichtenaar of niet-Vichtenaar, maar aangesloten bij een Vichtse vereniging, die de leeftijd van 15 jaar
heeft bereikt kan zich inschrijven voor
de 15de editie van de veldcross der
Vichtenaren.

min. Enkel MTB- en crossﬁetsen zijn
toegelaten. Het dragen van een helm is
verplicht. De winnaar krijgt de titel
van ‘Kampioen van Vichte’. Vooraf
in te schrijven via mail gericht aan
gerrit.bauwens@telenet.be of via gsm
0473/567133.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €15,
waarvan €10 waarborg (teruggave na
de rit bij inlevering rugnummer en chip).
Betaling en afhaling van het rugnummer
en de chip in de organisatietent aan
Kerkdreef op zaterdag 18 september
vanaf 16u. Let op, er worden maximaal
45 deelnemers toegelaten.

89ste TEXTIELPRIJS VICHTE
VOOR BEROEPSRENNERS
op dinsdag 21 september 2021
Het podium met de voorstelling van de
renners zal opgesteld worden aan de
gebouwen van de ﬁrma Steeno in de
Oudenaardestraat. Aanvang inschrijvingen en afhaling rugnummers vanaf 12u
tot 13u45. We verwachten terug een
heus pak renners aan de start van onze
wielerwedstrijd met, zoals ieder jaar, enkele wielervedetten. Een aantal formaties hebben reeds hun deelname
bevestigd.
Het startschot wordt traditiegetrouw gegeven om 14u op de Vichteplaats voor
een wedstrijd van 10 plaatselijke rondes
van 16,8 km over een golvende omloop
of in totaal 168 km. En… voor het eerst
sinds mensenheugenis wordt Tiegemberg of het Vossenhol opgenomen in

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

Je bent van harte welkom in ons popup café met gratis toegang en commentaar aan de aankomstlijn. Met de
coupon op de keerzijde van de deelnemerslijst, die te koop aangeboden
wordt bij de start, kan je alvast genieten
van een gratis consumptie.
Op een reuzescherm kan je daar het
wedstrijdgebeuren- en verloop van
nabij volgen en genieten van de koersambiance.
Na de wedstrijd blijft het pop-up café
nog open tot 20u, waar je nog kan nagenieten met vrienden en kennissen.
Met plezier slaan we opnieuw de handen in elkaar om deze wielerevenementen te realiseren en zouden het
natuurlijk heel ﬁjn vinden om je te
mogen begroeten of ontmoeten op
onze organisaties. Uiteraard nog steeds
coronaproof en in regel met de geldende covid-veiligheidsregels. Een mondmasker is evenwel verplicht aan de
start- en aankomstzone en er is enkel
toegang tot ons pop-up café met
COVID-pas.
Tot op de cross en op de koerse.
DE KOERS IS VAN ONS!!

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

Het startschot wordt gegeven om 17u in
de Kerkdreef. In totaal moeten er 8 à 9
rondes worden afgelegd of max. 50
G
O
H
F
D

het parcours. Deze alom gekende bult
zal uiteraard een meerwaarde geven
aan onze wedstrijd en zorgen voor
spektakel. De nodige schiftingen zullen
ongetwijfeld daar doorgevoerd worden.
De aankomst wordt voorzien omstreeks
17u30 à 18u00, terug ter hoogte van de
gebouwen van de ﬁrma Steeno in de
Oudenaardestraat.

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

HERSTELLING EN RESTAURATIE VAN DE OUDE KERK EN VAN HET KASTEEL VERHAEGHE
Subsidies goedgekeurd
door minister Matthias
Diependaele (N-VA).

Vooral het uitdrogen van de zanderige
ondergrond aan de noordkant van de
kerk veroorzaakt al jaren verzakkingen
in de funderingen, brede barsten in
muren en plafonds, afvallend pleisterwerk… Droge zomers en jarenlang
oppompen van grondwater voor de
bouw van appartementen, de dakgoten aan de kerk en de bomen in de
omgeving zijn de boosdoeners.
Het 902-jarig kerkje werd in 2020 uit
veiligheid voor het publiek gesloten.
Daarna waren de aanwezigen uitgenodigd op het oud kasteel. Ook hier is
een grondige renovatie aan de gang.
De hele voorgevel staat in de steigers.
Minister Diependaele was onder de
indruk van het prachtig patrimonium
dat Vichte rijk is. Hij was dan ook zeer
blij om ter plaatse te kunnen vaststellen dat het subsidiegeld goed besteed
wordt. Benoit Verhaeghe en echtgenote boden als afsluiter nog een
drankje aan in het mooi salon van het
kasteel, waarvoor hartelijk dank.

Pol Ostyn gaf historische achtergrond bij het oud Romaans kerkje en de
architect gaf technische uitleg over de nodige werken.

SAVE THE DATE
Na 2 jaar afwezigheid - het coronavirus, weet u wel - keert
Ploezerock in de zomer van 2022 sterker dan ooit terug!
We denken dat veel mensen, samen met ons, er naar uitkijken om opnieuw van de ambiance op het Kasteelplein te
genieten.
Noteer alvast 2 juli 2022 in jullie agenda en hou ook onze website, Instagram en Facebook pagina in de gaten
voor alle verdere info.
Graag tot dan, Het bestuur van Vichte on the Rocks.
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Op woensdag 1 september kwam minister Matthias Diependaele (N-VA) op
uitnodiging van Frederik Cardon naar
Vichte. Hij bracht er eerst een bezoek
aan de oude Kerk. De minister keurde
onlangs een subsidie goed voor 60%
van de dringende herstellingswerken.
Hopelijk komt de overige 40% snel
over de brug want het is 5 voor 12 om
dit uniek historisch kerkgebouw te
redden. De Heemkundige Kring “de
Spinspoele” en de Vichtse Dorpsraad
volgen dit verder op.

