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3 juli 2022
van 14uur tot 18uur

Restauratie
Kasteel
Verhaeghe
Vichte
Kom dit zien op de zondag
van Vichte Ommegang 2022
Programma zondag 3 juli 2022
van 14 uur tot 18 uur.

Het mooiste kasteel van onze regio is gerestaureerd. Vichte kan ﬁer zijn! Ooit kwam Keizer Karel er dineren in 1516.
Het kasteel speelde een grote rol in de ontwikkeling van
ons dorp maar ook in onze regio!

- Gratis gegidste rondleidingen om 14u30, 15u30 en 16u30
- Gratis springkastelen op het domein voor de allerjongsten en de oudere kinderen tot 12 jaar
- Bar voor een koffie, een versnapering of een uitmuntend
Vichts biertje of ander drankje
- Gratis waarnemingen van zonnevlekken door de ZuidWest-Vlaamse amateurastronomen op het kasteelplein.

Al jaren geldt de binnenplaats van het Kasteel Verhaeghe te
Vichte als een pareltje van elegantie, schoonheid en verﬁjning in onze regio en dit niet in het minst door de inspanningen van de familie Verhaeghe. De voorkant van het kasteel
werd in de voorbije maanden grondig gerestaureerd. De
werken zijn voltooid en de bewoners Benoit en Catherine
Verhaeghe- van Kan, samen met de Vichtse Dorpsraad, zijn
bijzonder ﬁer en vereerd u te mogen ontvangen op het kasteeldomein om de restauratie te kunnen bewonderen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten!
De bewoners
en het bestuur van de Vichtse Dorpsraad VZW

Brengt de musical
“Oliver!”
in december 2023 in De Stringe te Vichte
Lieve musicalvrienden,
Interesse om mee te werken aan onze
volgende musical “Oliver!”?
Zin om op het podium of achter de
schermen deel uit te maken van deze
schitterende productie?
Talent om te zingen, te dansen, te acteren of liever achter de schermen aansluiten bij één van de vele teams

(kostuums, decor, catering, organisatie,…) ?
Het bestuur van Muzinar nodigt u uit
op een infovergadering op 24 september 2022 om 18u in Café Den Hert,
Vichteplaats 52, Vichte.
Audities: 22 en 29 oktober, 3 en 4 november 2022
Al beslist? Schrijf je dan snel in via
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deze link: bit.ly/3O5bRZY
Voor vragen: muzinar.vzw@gmail.com
of 0476/689350
Het bestuur.

Beste KSA leden en sympathisanten
Wat is dit KSA- jaar snel voorbij gevlogen! Maar niet getreurd. We sluiten dit werkjaar uiteraard af
in stijl. Op vrijdag 1 juli 2022 zijn jullie allen welkom voor een heerlijk frietje en een dansje op
ons evenement “Friet ‘n Beat”, voorheen bekend als “KSA Vichte meisjes frituurt”. Op 12 juli is
het dan eindelijk zover. Dan vertrekken we met alle leden op kamp naar Westmalle waar we
8 dagen plezier zullen maken en de gekste avonturen zullen beleven. Leuke vooruitzichten dus!
Indien u met vragen zit, kan u altijd onze hoofdleiding Laurence Vanderheyden (0470/55 25 08)
& Lotte Degrieck (0494/49 52 39) telefonisch bereiken of via hun
mailadres: ksavichtemeisjes@gmail.com
Groetjes van de leidsters en aspi’s

Welkom voor de liturgische vieringen:

Sint
Stefanus
kerk

Elke maandag-dinsdag-donderdag- vrijdag om 18 uur
Op donderdag met aanbidding vanaf
17u30
Elke zondag om 10u15 gemeenschapsviering!
De kerk is elke dag open voor stil
gebed en/of om een kaarsje aan te steken van 8u30 tot 18u30.
Je kan een misintentie aanvragen via
zuster Jeannine – klooster Vichte Kerkdreef 4 Vichte - 056 77 75 35
Mogen we vragen om jaarmissen spoedig door te geven? We zijn volop bezig
met de planning voor het nieuwe werkjaar.

Voor een doop, huwelijk, relatiezegen,
jubileum of uitvaartdienst neem je
contact op met diaken Jean-Yves
Verhaeghe 056 42 37 10
Vormsel 2023: zaterdag 22 april
Eerste communie 2023: zondag 28 mei
Je kan onze parochiewerking steunen
via BE 81 7360 6642 1624
Hiermee steun je onder andere onze
misdienaars, Karibu, de vormselwerking,….
Jean-Yves Verhaeghe
Diaken-coördinator pastorale eenheid
VINCENTIUS Anzegem
Klaverstraat 3 - 8570 Vichte
056 42 37 10
jy.verhaeghe@gmail.com

In september gaan we weer van
start met een mooie ﬁetstocht.

Ferm
Met de Ferm-leden gingen we op
geocache in Harelbeke. De
opdracht was geslaagd want we
vonden de schat.
In juni gaan we op verrassingsreis en dit wordt een aangename
afsluiter voor de zomervakantie.

Voor de maand oktober plannen
we een kookles en onze
novemberactiviteit wordt een
geleid bezoek aan Bart Bike.
In december zijn jullie welkom
op een stemmige adventsbijeenkomst.
Dorine,
Carine,
Martine,
Jolanta
en Greet
van Ferm bestuur Vichte
Voor meer info:
dorinevds@skynet.be

Waregemstraat 43 - 8570 Vichte
056 77 98 16 - info@zakenkantoorvanhoutte.be
www.zakenkantoorvanhoutte.be
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Zondag 3 juli
vanaf 15h Café Den Hert

Fantie à
l’ accordéon!
Stefaan Delaere brengt
traditiegetrouw
extra sfeer en gezelligheid!

agenda, het uitgestelde nieuwjaarsfeest wordt beslist de moeite.

Van uitstel komt vaak afstel … maar niet
bij Femma!
Na twee lastige jaren van organiseren
en annuleren, zijn we ondertussen weer
goed vertrokken. Zowel het bestuur als
de leden zijn weer goed op dreef.
In het voorjaar konden de creatievelingen zich uitleven in verschillende workshops. De uitwaaitocht, voorafgegaan
door een heerlijk ontbijt, werd ondanks
het minder goede weer een succes. En
in mei reisden we terug in de tijd naar
Blankenberge met een bezoek aan het
18e-eeuws vissershuisje van Majutte en
het Belle Epoque Centrum in Blankenberge.
Dames, zet alvast 1 juli met stip in je

Beste Vichtenaren,
De winter is voorbij en ’t is volop lente!
De zomer lonkt en de zon liet zich al
goed voelen. En…. Corona verliest aan
kracht!!!.
Onze sporters zijn al goed gestart en
we gaan ook door met de activiteiten in
het derde kwartaal.
In juli en augustus kunnen wij geen
gebruik maken van de zalen van de
Stringe, omdat deze tijdens de schoolvakantie niet beschikbaar zijn voor
de verenigingen. Maar we blijven dan
wel wandelen en ﬁetsen. Kaarten,

In juli en augustus nemen we een
pauze om dan op zaterdagvoormiddag
3 september een bezoek te brengen
aan kruidenkwekerij Claus (Kruishoutem). Het kweken van kruiden is voor
dit familiebedrijf uitgegroeid tot een
echte passie. Op 13 september leren
we alle kneepjes van het vak van Trui
Parmentier (Esthetiek Cachet) over een
goede gelaatsverzorging. In oktober
staat er een workshop ‘keramiek schilderen’ op de agenda. De activiteiten
voor november en december houden
we nog in petto voor de volgende Verteller. Eén ding is zeker, de Femmavriendinnen zitten niet stil. Ben je geen
lid, maar wil je toch graag eens een activiteit proberen? Altijd welkom! Aan de
meeste activiteiten kunnen ook nietleden deelnemen mits een beperkte
meerprijs. Voor informatie, check onze

Facebookpagina Femma Bruisend
Vichte of mail naar
femmabruisendvichte@gmail.com.
Alvast een deugddoende vakantie
gewenst vanwege de bestuursleden
Christine Cosaert, Cindy D’Hoop, Hilde
Dehullu, Ingrid Vandepitte, Mady
D’Hoop, Nancy Vantieghem, Marie-Ann
Van Assche en Marie-Roos D’Huyvetter.

Rummicub en petanque hernemen wij
dan terug vanaf september.

En daartussen zitten we niet stil. We
gaan nog op reis !!

We wandelen op:
- Donderdag 13 juni, 7 juli, 11 augutus
en 8 september

Vrijdag 17 juni vertrekken we uit Vichte
met de bus voor onze jaarlijkse reis
voor een uitje met de boot. We hopen
op goed weer en kunnen je alvast een
mooie reis beloven. Amusement is verzekerd en we eindigen met een leuke
verrassing.

We ﬁetsen op:
- Donderdag 16 juni, 21 juli, 18 augustus
en 15 september (+ traktaat)
We kaarten en spelen Rummicub:
- Donderdag 30 juni wordt de datum
van de kaarting, die normaal in juli
doorgaat.
- Augustus gaat niet door daar er geen
zalen beschikbaar zijn.
- Donderdag 1 september en 3 oktober
We spelen petanque op:
- Donderdag 23 juni
- Jammer, maar in juli/aug kunnen we
geen petanque spelen aangezien de
zaal niet beschikbaar is.
- Donderdag 22 september

We plannen ook onze jaarlijkse paling/mosselreis die doorgaat op 26 september. Inschrijven hiervoor kan je op
maandag 29 augustus
We wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie toe en hopen jullie
daarna opnieuw te mogen verwelkomen op onze activiteiten. Ben je nog
geen Okra-lid en wil je toch aan deze
activiteiten deelnemen? Iedereen is bij
ons welkom. Geef gewoon een seintje.
Aansluiten kan op elk moment.
Het Okra-Bestuur
VERZEKERINGEN I SPAREN I BELEGGEN

Verzekeringen
Notebaert
advies@verzekeringennotebaert.be
0489 76 11 33
www.verzekeringennotebaert.be
Bieststraat 5 I 8573 TIEGEM I 0489 76 11 33
www.verzekeringennotebaert.be
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Het GEMEENTELIJK DOMEIN BEUKENHOF
Het Vichtse domein Beukenhof ligt binnen de hoek van de Kerkdreef en de
Beukenhofstraat. Het omvat het mooie
park rond het kasteeltje, de gebouwen
van de KSA, de Vlindertuin, de ijskelder,
het prieeltje,… De geschiedenis van dit
domein begint in 1876.

noit Verhaeghe) de nieuwe burgemeester.

Charles (Karel) Vlieghe, (°Deerlijk 1818)
was een lakenkoopman te Kortrijk. Hij
begon in 1876 met de aanleg van het
park en de bouw van het kasteel. Een
jaar later begonnen ook de werken aan
2 conciergewoningen. Zeer geïnteresseerd in de Vichtse politiek werd hij er
voor 3 jaar burgemeester van 1879 tot
aan zijn dood in 1882. Adolf Gevaert,
kolenhandelaar in de latere café de la
Gare werd dienstdoend burgemeester
en bij de volgende verkiezingen werd
Adolf Verhaeghe (grootvader van Be-

Marie Louise Descheemaeker (Vichte
1854-1905) was de dochter van de
Vichtse gemeentesecretaris Frederic
Descheemaeker en Justina Vlieghe
(zus van de bouwer van het kasteel).
Marie-Louise was dus de nicht van
Charles Vlieghe en zij huwde in 1877 te
Vichte met de rijke handelaar Gustaaf
Moreels (Tiegem 1835-1910). Het gezin
kreeg 5 dochters waarvan enkel Aline
en Celina in leven bleven. Aline trok na
haar huwelijk naar Antwerpen en Celina
zou later het kasteeltje in Vichte erven.

In 1883 werd het kasteel aangekocht
door het gezin Gustaaf Moreels –
Marie Louise Descheemaeker en zij lieten dat jaar nog het koetshuis en de stal
bouwen.

Charles Vlieghe 1818 - 1882

1928 – Familiefeest op het kasteel tgv het huwelijk van andrea Wielemans met Jacques de Stordeur.
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

Kurt Vaneeckhoutte

Sanitair & centrale verwarming
Koper- en zinkwerk
P. Wielemansstraat 14 - 8570 Vichte
056 77 97 00 - 0478 22 50 01
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De familie Moreels was een rijke familie
in Tiegem. Zo lag Vital Moreels, achterneef van Gustaaf, aan de grondslag en
de uitbouw van het Sint-Arnolduspark
op de Tiegemberg.
Gustaaf en Vital werden schatrijk als
verdelers van Guano-meststoffen die zij
invoerden vanuit Chili en Peru.
(Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde uitwerpselen van zeevogels). De familie Moreels
bezat zo verschillende herenhuizen en
villa’s in Tiegem.
Celina Moreels (1885-1971) huwde met
Paul Wielemans (1881-1963). Hij was de
kleinzoon van Lambert Wielemans
uit Ukkel die in 1838 een brouwerij en

café ”Brasserie Wielemans-Ceuppens”
stichtte. De familie Wielemans woonde
in Brussel en zo werd het kasteel in
Vichte jarenlang hun buitenverblijf. Het
koetshuis en de stal werden in hun huidige staat verbouwd in 1909.
Andréa Wielemans, (°1910), dochter van
Paul Wielemans en Celina Moreels, verkocht het domein aan de gemeente
Vichte in 1973. 5 jaar later stierf haar
man, Jacques de Stordeur en zij stierf
op 81-jarige leeftijd te Brussel in 1991.
Na aankoop door de gemeente bleef
het interieur deels bewaard. Het gebouw is volledig onderkelderd en heeft
op de benedenverdieping een centrale
hal omgeven door verschillende salons.

Het decoratief lijstwerk, de binnendeuren en marmeren haarden bleven bewaard. Een houten slingertrap leidt naar
de eerste verdieping. Zowel de eerste
als tweede verdieping bevatten eenvoudig uitgewerkte kamers met behouden plankenvloeren en lijstwerk.
De ijskelder in de tuin bevindt zich
onder een kunstmatige rotspartij en
biedt vandaag een onderkomen aan
vleermuizen.
In 2005 werd het neo-renaissance-kasteel gerenoveerd en sinds 2009 behoort het tot ons bouwkundig erfgoed.
Chantal Depaemelaere

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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OPENDEURDAG BRANDWEER
In februari 2020 was de grote opening
van de nieuwe brandweerkazerne Belgiek, de samensmelting van de brandweerposten Vichte en Deerlijk. Velen
van jullie kwamen toen op bezoek. Op
zondag 11 september 2022 zijn jullie opnieuw welkom. Dit van 11u tot 18u. Wat
is er te doen? Bezichtigen van het wagenpark, info over de brandweer,
demo’s, kinderanimatie, bar ... kortom
voor elk wat wils. Kom zeker eens kijken
in de Vichtesteenweg 220 te Deerlijk
(Belgiek).
WIJ ZORGEN VOOR UW VEILIGHEID en
dat doen we elke dag en nacht met veel
passie. Alle 61 leden zijn vrijwilligers en
wij rijden gemiddeld 1 à 2 keer per dag
uit voor dringende hulpverlening. Daarnaast hebben we nog tal van niet dringende interventies. Ook zin om ons
team te versterken als brandweerman
of -vrouw?
Neem gerust contact op met de postverantwoordelijke email:
frank.vandewiere@hvzﬂuvia.be
GRAAG TOT ZONDAG 11 SEPTEMBER

AA is voor iedereen:

Wanneer wie dan ook, waar ook ter wereld
de hand uitsteekt om hulp,
wil ik dat de hand van AA er altijd zal
zijn en daarvoor ben ik … verantwoordelijk.
Anonieme Alcoholisten
“NOOIT NOG OOIT” werd gekozen als
thema voor dit nummer.
ooit leefde ik in een leven dat het mijne niet
was
ooit leefde ik in een leven van drank
een leven dat geen leven was
maar een zekere weg naar de dood
alcohol was mijn vriend, dacht ik ooit…
alcohol bracht vreugde, dacht ik ooit….
alcohol bracht blijdschap, dacht ik ooit…
maar alcohol is een valse vriend….
met zo’n vriend heb je geen vijand meer nodig

Iedereen die meent dat hij of zij een
drankprobleem heeft, kan hulp vinden
bij AA.

je kiest dat leven niet, de alcohol dringt het
je op
dit ooit zeg ik vaarwel en leef nu
een leven van mij, hier en nu
een leven zonder alcohol met vreugde en
blijdschap hier en nu….
ik leef hier en nu, beleef hier en nu, laat leven
hier en nu
laten we samen dit hier en nu beleven, in
vreugde en blijdschap
laten we, als AA’ers, dit doorgeven aan al wie
nog leeft in het ooit….
Een dankbaar iemand.

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

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

De Dorpsraad dank alle
adverteerders voor hun steun
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WIEL
IN
WIEL
Beste sportliefhebbers,
vzw KS Wiel in Wiel Vichte is uiteraard
terug van de partij tijdens het wielerseizoen 2022 en steekt maar al te graag
de handen uit de wielermouwen om
onze traditionele wielerwedstrijden te
organiseren…
…te beginnen met de wedstrijd voor Juniores die doorgaat op zondag 3 juli
(Ommegang Vichte). De start wordt gegeven om 15u00 in de Molendreef, voor
een koers van 15 ronden van 6,3 km of
in totaal 93,5 km over een golvend en
aantrekkelijk parcours. Aankomst is

voorzien om 17u30, eveneens thv de
startplaats. Je kan daar tijdens en na de
wedstrijd aan onze pop-up bar genieten
van een lekker biertje, frisdrankje of
wijntje aan een democratisch prijsje.

15u30. Kom genieten van de volkse en
uitbundige sfeer in de tent aan de starten aankomstplaats voor een leuke babbel bij een natje en een droogje onder
vrienden en kennissen.

Ook de Lendedreef laat zich niet onbetuigd en kan ons terug laten genieten
van twee wedstrijden op zondag 21 augustus. Het comité aldaar kan reeds
jaren beroep doen op een vaste groep
enthousiaste medewerkers. Een Gentlemen koers wordt op gang geschoten
om 13u30 voor een afstand van 58,5 km
(15 ronden) voor inwoners van GrootAnzegem of leden van een Anzegemse
vereniging.

Reeds een vooruitblik op het kermisweekend in september.

Enkel voorinschrijving en info via
denis.lecluyse@telenet.be
of 0496/127471. Daarna volgt nog een
wedstrijd voor Nieuwelingen van in totaal 67 km (17 ronden) met start om

De jaarlijkse veldcross op zaterdag
17 september met een vernieuwd
concept, Vichte city challenge. En uiteraard onze Textielprijs voor beroepsrennersrenners Elite met en zonder
contract op dinsdag 20 september,
met enkele verrassingen. Meer nieuws
volgt in de volgende kermiseditie van
de Verteller in september 2022.
We hopen je te mogen ontmoeten op
deze sportevenementen.
Van harte welkom.

Zaterdag 9 juli - De Stringe - 19u30
Het 11 juli-comité Anzegem stelt voor:

Sabien Tiels
In 1995 verscheen haar debuutalbum
“Hou je morgen nog van mij” met daarop de
onmiskenbare klassieker “Trein”.
Sindsdien is gevestigde waarde Sabien Tiels
niet meer weg te denken uit het
Vlaamse muzieklandschap.

19u30: voorwoord voorzitter 11 juli comité.
19u40: optreden Sabien Tiels (gratis inkom).
21u10: receptie aangeboden door het 11 juli-comité.

G
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OOGMETING • CONTACTLENZEN
www.optieksynhaeve.be
Vichteplaats 49 • 8570 Vichte • 056 77 80 88

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
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Samen met U zijn we verheugd dat we na 2 jaar
uitstel het Kasteelplein
eindelijk opnieuw kunnen
herschapen in een ware
festivalweide.
Raaf De Witte start om
16.30u en brengt eigen
Nederlandstalige nummers.
Om 17u45 komt een
“ouwe getrouwe” Morphine Murphy want in
2009 stond deze al een
eerste keer op het Ploeze
podium met hun steengoede classics.

Onze presentator Luc Dufourmont belooft spektakel met zijn band IDIOTS
die om 21u15 hun unieke
recept van “smerige rock
en snedige punk” brengt.
Als top of the bill kunnen
wij jullie met heel veel
trots een van de betere
Europese Metallica tribute bands voorstellen:
SAD uit Italië beklimt omstreeks 23u30 ons podium. Ze zullen de Ploeze
in vuur en vlam zetten.
Dit jaar werken we voor
het eerst met herbruikbare bekers. Omdat dit voor
de organisatie toch een
serieuze extra hap uit het
budget betekent, zullen
we genoodzaakt zijn om
een systeem van waarborg en Eco-bijdrage toe te passen. Die
bijdrage zal voor de individuele bezoeker heel beperkt zijn, maar zal ons wel
helpen om Ploezerock ook in de toekomst gratis te kunnen blijven aanbieden. Meer info over de herbruikbare

bekers volgt via onze sociale media en
website.
We danken alvast ons trouw publiek en
onze sponsors voor de broodnodige
steun! We zijn ervan overtuigd dat jullie
na 2 jaar zonder Ploezerock ook dit jaar
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weer massaal van de partij zullen zijn.
Verdere info en updates over deze
21ste editie vind je op
www.ploezerock.be, Facebookpagina
en Instagram.
Graag tot zaterdag 2 juli op de Ploeze!!

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

Behind The Veil uit Kortrijk had tijdens de lockdown heel veel tijd om
hun eigen geluid te zoeken. Een eerste single
kwam er in januari 2022
en vanaf 19u30 brengen
zij een mix van metal met
invloeden van hardrock,
punk en metalcore.

