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DE VERTELLER

Editoriaal

Uit het dagboek van een vluchteling:
We wandelen nu al dagen aan een stuk. We hebben bijna alles moeten
achterlaten. Ons enige bezit is wat we op onze rug kunnen dragen. We proberen voor de vijand te blijven die ons land met een ongelofelijke snelheid
aan het veroveren is. Eigenlijk wil ik niet vluchten want ik hou van mijn land,
de heuvels, de dieren, de akkers die ik bewerkte. Maar ik kon niet thuis blijven met mijn kinderen en mijn vrouw. Er doen verhalen de ronde dat de vijand meedogenloos is. Ze steken huizen in brand, bombarderen hele dorpen
plat, vermoorden de mannen en verkrachten de vrouwen. Zelfs jonge meisjes worden niet ontzien. Deze gruwelverhalen stuwen ons verder en verder
van ons huis waar ik al zo vele generaties woon, waar ik het land bewerkte
en voor mijn gezin voor eten zorgde. Er zijn al afschuwelijke gasaanvallen
gebeurd, zonder enige vorm van waarschuwing, niemand ontziend. Iedereen zoekt naar een plaats waar er een veilig onderkomen en een toekomst
voor onze kinderen is. Een plaats waar we niet moeten schuilen voor de
bombardementen, waar we ’s nachts niet plotseling uit ons huis worden
gesleurd en zonder reden worden afgeslacht, waar mijn kinderen naar
school kunnen en een dokter kunnen bezoeken als we ziek zijn. Naar het
schijnt zijn we met meer dan anderhalf miljoen op de vlucht. Dat is meer dan
een vijfde van de bevolking. Ik vernam via de radio dat een miljoen mensen
naar het noorden gevlucht is. Ze wonen er nu in kampen die haastig opgetrokken zijn. Een tweehonderdvijftigduizend zijn reeds naar het westen over
de zee. Gelukkig zijn er bootjes die hen overbrengen. Wij, wij trekken met
een groep mensen uit mijn dorp en de omliggende plaatsen naar het zuiden.
We zijn niet alleen, naar verluidt ook met driehonderdduizend. Hopelijk vinden we er een onderkomen en zijn de mensen begripvol voor onze uitzichtloze situatie. Misschien vind ik wat werk zodat ik zelf weer voor mijn gezin
kan zorgen. Ik hoop, ik hoop,…
Komt dit verhaal je bekend voor? We zien deze realiteit dagelijks op tv. En
toch is het reeds een oud verhaal! 100 jaar oud om precies te zijn. Het komt
uit een dagboek van een Vlaming en zijn gezin die tijdens de Groote Oorlog

BERICHT AAN DE BEVOLKING
EN INWONERS VAN DE
BETROKKEN STRATEN
NAAR AANLEIDING VAN HET
KERMISWEEKEND
Naar aanleiding van de kermis en zijn activiteiten zal er op politiebevel een tijdelijk verkeersreglement zijn op 19, 20 en 22 september.
• Op zaterdag 19.09.2015
vanaf 14u00 tot 24u00 Is de toegang voor
iedere bestuurder verboden, in beide richtingen, in de Kerkdreef (van 14u00 tot 18u30u)
en de Vichteplaats (van 18u tot 24u) te Vichte. Bovendien is het verboden te parkeren of
stil te staan in de Kerkdreef (Vichtecross), en
in de Vichteplaats gedurende de bovenvermelde tijdstippen.
• Op zondag 20.09.2015
is van 12u00 tot 24u00 de toegang verboden
voor iedere bestuurder in beide richtingen in
de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot
aan het standbeeld van de verteller en in de
Kerkdreef te Vichte, gedeelte tussen het
kruispunt Kerkdreef-Vichteplaats en de Oude
Kerk). Het is er voor iedere bestuurder ook
verboden stil te staan of te parkeren
• Op dinsdag 22.09.2015
is van 12u00 tot 14u00 de toegang verboden
voor iedere bestuurder in beide richtingen in
de Vichteplaats (vanaf de rode lichten tot
aan café Breughel – Vichteplaats 34). Het is
er dan ook verboden stil te staan of te parkeren van 9u00 tot 14u00. De Vichteplaats
moet volledig wagenvrij zijn voor de start
van de koers voor beroepsrenners.
Bovendien is van 9u00 tot 18u00 de toegang
voor iedere bestuurder verboden op de parking aan de Nieuwe Kerk, de parking is voorbehouden aan de materieelwagens voor de
deelnemende wielerploegen en voor het
mobiel dopinglokaal en officials van de deelnemende wielerploegen.
Langsheen de aankomststrook in de Oudenaardestraat is het tevens verboden te parkeren tijdens de dag. Opgelet de finish is ter
hoogte van het bedrijf Steeno.
Er zijn ook parkeerverboden en uitzonderlijke verkeersreglementen in de Oudenaardestraat, Bosstraat, Hoekstraat en de Klijtberg.
Dit verbod wordt ter kennis gebracht van de
weggebruikers door middel van de verkeersborden en nadars.
Overtreding van dit reglement wordt bestraft
met politiestraffen.

vluchtten voor de troepen van de Duitse keizer. Anderhalf miljoen Belgen
waren ontheemd in kampen in Nederland, Engeland en Frankrijk. Het blijft
nog steeds de grootste exodus van de westerse wereld in de twintigste eeuw.
Een paar jaar geleden organiseerde het In Flanders Field Museum een schitterende tentoonstelling rond de Belgische vluchtelingen in de eerste wereldoorlog. Daar kwam ik voor de eerste maal in contact met de schrijnende verhalen in woord en beeld.
De gelijkenis met de huidige vluchtelingenstroom is vlug en correct gelegd.
Dus als er nog eens denigrerend wordt gesproken over al die vluchtelingen,
dat hij die de steen werpt dan maar eerst controleert of zijn familie ook niet
gevlucht is tijdens deze donkere maar o zo vaderlandse periode. De kans is
heel groot als één op de vijf van ons de biezen pakte. En dat wij Vlamingen
niet op zoek gaan naar een beter plaats om te wonen als het slecht gaat in
Vlaanderen is ook al een fabeltje. Het Red Star Line museum in Antwerpen is
te klein voor alle verhalen van zij die voor een beter leven naar Amerika en
Canada vertrokken. En wat gezegd van zij die naar Congo trokken?
In het “democratische“ westen zijn we tegen totalitaire regimes met
bedenkelijke reputaties op vlak van mensenrechten of rechten in het algemeen. Dat we de dictators willen afzetten kan ik begrijpen. Maar als we daarbij de ganse structuur en de machten van de maatschappij van de desbetreffende landen mee vernietigen zoals in Irak, waar zelfs het leger en de
politie werden opgedoekt, of zoals in Pakistan of Syrië, dan moeten we toch
niet verwonderd zijn dat inwoners hun stuurloze land verlaten en betere oorden opzoeken. De huidige westerse bewindvoerders waren duidelijk aan het
brossen tijdens de lessen geschiedenis. Dat de politiekers en generaals daar
nu niet aan gedacht hebben, maar allez toch!! Hopelijk blijven we solidair
met onze verenigingen en onze gemeente. Dat we beter kunnen organiseren
dan al die hoge pieten, dat is alvast duidelijk. Deze kermis editie van de Verteller liegt er niet om. De Vichtse kinderen mogen alvast zondag 22 november in hun agenda noteren. Want dan komt de Sint terug naar de Stringe
voor de 12de editie van het groot Sinterklaasfeest. Tot dan of tot op een van
de vele activiteiten tijdens de kermis.
Vanwege de Dorpsraad Vichte
Dominique Demurie, Voorzitter

De werkgroep Iloilo-Vichte
stelt zoals elk jaar het kermisweekend in het teken
van onze projecten : het
financieel steunen van de
studenten in het melaatsendorp van Iloïlo en het
project Acopamec van
Guido Steeman, een project in Brazilïe waarbij wij ons focussen op de
opvang van kinderen tussen 3 en 6 jaar. Door
deze opvang op
jonge leeftijd is
de kans veel groter dat de kinderen niet terecht
komen in de marginaliteit
maar
kunnen uitgroeien tot volwaardige burgers.

WIEL
IN
WIEL
11de VELDCROSS
GROTE PRIJS KASTEEL VERHAEGHE
KERMISZATERDAG 19 SEPTEMBER
vanaf 14 u
Wiel in Wiel Vichte richt dit jaar voor de elfde
keer de veldcross voor Vichtenaren in. Het
parcours loopt door het bos van kasteel Verhaeghe en de weiden aan de Kerkdreef.
Dit jaar worden terug reeksen ingericht voor
de leeftijdsgroepen van 6 tot 12 jaar opengesteld voor alle jongeren van groot Anzegem
en dit vanaf 14 uur. Voor iedere deelnemer
wordt een medaille voorzien. Het parcours
van de jeugdreeksen zal aangepast zijn voor
het gebruik van gewone fietsen (hoofdbescherming aangeraden). Alle Anzegemnaren,
supporters en geïnteresseerden zijn hartelijk
welkom om dit uniek sportgebeuren te
komen bekijken en enthousiast mee te supporteren.
Elke Vichtenaar met sportieve benen (m/v)
die de minimumleeftijd van 15 jaar bereikt
heeft of aangesloten leden van een Vichtse
vereniging, kunnen zich inschrijven voor
deze elfde editie van de veldcross der Vichtenaren (volwassenen). Het startschot wordt
gegeven om 17.00 uur in de Kerkdreef.
De winnaar krijgt de titel van “Kampioen van
Vichte“

Op vrijdagavond 18 september 2015 nodigen
we iedereen uit om samen met vrienden en
familie te komen kijken naar het optreden
van Lien & Bart in de Oude Kerk vanaf 20u.
Zij bieden ons een prachtige kleinkunstavond met hun programma “Den Grooten
Oorlog tussen de Patatten”. Het wordt een
avond met luistermuziek, poëzie overgoten
met een sausje van humor. Het optreden is
een echte aanrader en ook de vrijdagavond is
er een tombola met een mooie hoofdprijs.
De toegangsprijs per persoon bedraagt €12
in voorverkoop en €15 aan de deur.
Kaarten kunnen bekomen worden bij :
- familie Vaneeckhout-Vantomme
056/77.50.22
- en alle leden van de werkgroep
Op zaterdag 19 september en zondag 20 september is er een tentoonstelling van keramiek, schilderijen, juwelen, brons, tekeningen, … in de Oude Kerk. Deze gaat telkens
door van 11u tot 18u, met verkoop van de
kunstwerken. Allen van harte welkom.
Daarnaast is er op zondag 20 september,
naast de tentoonstelling ook nog gezellig
samenzijn in de bar, volksspelen, een tombola met prachtige prijzen en de boekenbeurs
van het Davidsfonds.
Kortom duizend en één reden om zeker af te
komen.
De werkgroep Iloïlo-Vichte
Nico en Isabelle Nuyttens
Olekenbosstraat 36
Peter en Kirsten Verschueren
8570 Vichte-Anzegem
Patriek en Nicole Vaneeckhout
tel 056/77.50.22
Rudy en Dorine Vandesteene
rekeningnr. 001-4823906-7511
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Praktische info
Inschrijvingen:
• 6-12j: gratis via website van ANZEGEMSE
SPORTDIENST.adres : sportdienst@anzegem.be of via Pol Deschepper
• Vooraf inschrijven volwassenen kan via
email: pol.deschepper1@telenet.be of op
het adres Lendedreef 14 – 8570 Vichte of op
GSM 0478 883822 (bevestigen per mail).
Het rugnummer en tijdsregistratiechip
moet wel nog afgehaald worden in de
organisatietent Kerkdreef op zaterdag 19
september 2014 vanaf 14u. Het inschrijvingsgeld bedraagt €15 waarvan €10 borg
(teruggave na de rit bij inlevering van chip
en nummer) LET OP: maximaal 45 deelnemers (mannen en vrouwen samen), we
raden u aan reeds vooraf in te schrijven
Uitrusting: volwassenen: enkel mountainbike
of crossfiets – helm verplicht – geen fietswissel gedurende de wedstrijd.
Wedstrijdreglement: volledig reglement is
beschikbaar op aanvraag en ter plaatse voor
aanvang van de wedstrijd.
Parcours: parcours is dit jaar gewijzigd om de
minder professionele deelnemers te behagen. We rijden, met start in de Kerkdreef, ter
hoogte van de bocht naar de Beukenhofstraat in de richting van het centrum het bos
binnen en de aankomst is aan de fietsstallingen van de lagere school.
We danken hierbij alvast de heer Benoit Verhaeghe en de heer Geert Vansteenkiste, voor
hun ter beschikkingstelling van terreinen en
firma Steeno voor het materiaalgebruik.

Anke Santens uit Vichte in
uitzending Panorama op VRT
“Iedereen heeft recht op een menswaardig leven, ook na een ongeval”
Anke Santens uit Vichte was een vijftal jaar
geleden het slachtoffer van een verkeersongeval. De verzekering die haar behandeling
moet betalen, betwist dat er een verband is
tussen haar handicap en het ongeval en tot
nog toe kreeg ze geen cent. Een praktijk die
in ons land meer regel dan uitzondering is.
Veel mensen die een ongeval kregen, weten
dat de verzekeringen heel moeilijk doen over
betalingen – vooral in medische dossiers. Dikwijls draait de sociale zekerheid (dus de
belastingbetaler) op voor de schadevergoeding en betaalt de verzekening niets. Nogal
wat mensen worden op die manier in de
armoede geduwd.
Bij betwisting stelt de rechtbank dikwijls
gerechtsexperten aan die ook voor de verzekeringen werken. Zij staan uiteraard bijna
nooit aan de kant van het slachtoffer. Hallucinant! In veel andere Europese landen kan
dit niet.
In mei ll. zond de VRT hierover een reportage uit. Ook Anke getuigt er in.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/1.2364800. Nog nooit
kreeg de VRT zoveel reacties na een uitzending!
Anke wil een mars naar Straatsburg ondernemen – samen met een vriendin om deze
toestand aan te klagen en hier de nodige
ruchtbaarheid aan te geven. Zij kan dit –
door haar handicap niet helemaal zelf meer
en vraagt aan anderen om symbolisch een
wandeling op te dragen aan de actie. Het
hoeft geen geld te kosten (alhoewel iedere
euro welkom is), je hoeft er niet ver voor te
reizen maar gewoon wandelen. Geef met je
vereniging je naam op en wandel zoveel
mogelijk kilometer. Ook individuele wandelaars kunnen hun dagelijkse of wekelijkse
wandeltocht opdragen aan de actie “MARS
OP STRAATSBURG”. De actie loopt tot 27
oktober 2015.
Het e-mail-adres van Anke is anke@equiboost.com

Vernieuwde Emmaüskapel
in de kerk van Vichte
Onlangs werd de doopkapel in de kerk van
Vichte in een nieuw kleedje gestoken.
De keuze viel op een frisse maar ook rustgevende kleur. Met de parochieraad kozen
we voor de naam Emmaüskapel.
De kapel kan gebruikt worden voor een
doopviering, een huwelijksinzegening, een
jubileum, een relatiezegen, een uitvaart in
beperkte kring (tot 50 personen).
Bij mooi weer kan er ook gedoopt worden
in de binnentuin van de doopkapel.
Voor het aanvragen van een dienst in de
kapel kan je terecht bij diaken Jean-Yves.
(056 42 37 10 of sofie.jean-yves@telenet.be)
Op vrijdag is er ook elke week een eucharistieviering om 18 uur in de kapel. Iedereen
is van harte welkom!
Voor het aanvragen van een jaarmis of
intentie kan je terecht bij zuster Jeannine.
(056 77 75 35 of jeannine.verschuere@skynet.be)
Je kan de kapel best bereiken via de grote
kerk.
Elke zondag ben je welkom voor de zondagsviering om 10u30 in de St.-Stefanuskerk
Vichte.
De kerk is elke dag open van 8u30 tot
18u30. Je kan er terecht voor een moment
van stil gebed.
Jean-Yves Verhaeghe, Diaken
Klaverstraat 3, 8570 Vichte - 056 42 37 10

Inschrijven kan nog steeds achteraf! Op
zaterdag 31 oktober wordt het griezelen
geblazen tijdens onze Spaghettiavond – Halloween Edition. De lege magen zullen rijkelijk gevuld worden! Ook dit jaar organiseren
we alweer een spetterende fuif! Haal jullie
lightsticks en fluogadgets maar uit de kast,
want wij presenteren u onze twee editie van
‘NEONNACHT’. Alle dansbeentjes zijn welkom op zaterdagavond 19 maart in De Stringe. Kaartjes zullen tijdig te verkrijgen zijn bij
alle leidsters van KSA Vichte meisjes. Ons
voorlaatste evenement gaat door op vrijdagavond 1 juli. Dan halen de leidsters speciaal
voor jullie hun beste friet-en hamburgerbaktalenten boven! Als kers op de KSA-taart
gaan we op kamp van 12 tot 20 juli naar
Bree! De jongste leden, de sloebers, komen
ons vergezellen op 15 juli. Er staat ons en jullie dus heel wat leuks te wachten! Heb je nog
vragen of opmerkingen, dan kan u steeds
terecht bij de nieuwe hoofdleiding:
Margot Demeulemeester: 0498 67 24 24 en
Fien Pareit: 0478 84 66 78. Via mail zijn wij
bereikbaar op: ksavichtemeisjes@gmail.com.
Op facebook vindt u ons terug onder de
naam: KSA Vichte meisjes.
Vele groetjes,
De leidsters van KSA Vichte meisjes

Met het kamp in
Balen-Olmen
heeft VKSJ Vichte
zijn laatste kaarsje
uitgeblazen.
Vanaf
volgend
werkjaar begint
het avontuur van
KSA Vichte meisjes. Behalve de
nieuwe
naam
houdt deze verandering niet zoveel in. We
blijven nog steeds een enthousiaste leidingsploeg die alweer staat te popelen om elke
zaterdag een lach op de gezichten van jullie
dochters te toveren! Haal dan nu maar jullie
agenda boven, want er komt een hele boterham met spetterende KSA Vichte meisjesevenementen aan. Het startschot van ons
eerste KSA-werkjaar wordt op zaterdag
26 september gegeven. Van 14u tot 17u kan
uw dochter komen ravotten aan ons lokaal in
het Beukenhof en kennis maken met haar
nieuwe leidsters. De ouders zijn welkom
vanaf 16u30, want dan houden we samen
met de jongens van KSA ter Vichten en diaken Jean-Yves een korte bezinning om de
“K” van KSA in de verf te zetten. Ook als je
nog niet zeker weet of je lid wil worden van
KSA Vichte meisjes, ben je meer dan welkom.

Blijf sporten tijdens het na- en voorjaar

Badmintonclub “Prutske” Vichte

Het seizoen van de zomerse buitensporten is voorbij. Maar dit wil niet
zeggen dat het aanbod van sporten verkleint. Dit is zeker geen moment
om je diep onder je knuffelkussen weg te stoppen, maar wel om jezelf
een extra sportieve boost te geven. Kom gerust eens kennismaken met
“Prutske” de badmintonclub van Vichte. Reeds meer dan 30 jaar wordt er elke donderdagavond tussen 20 en 22u in de sporthal Beekdale aan het Ommersheimplein te Vichte flink op
badmintonpluimpjes gemept. Alle deelnemers, mannen en vrouwen, spelen er recreatief. Ons
jongste lid is 14 jaar, ons oudste boven de 55; het gaat er altijd gemoedelijk aan toe. Badminton is werkelijk laagdrempelig. Iedereen die zin heeft om te badmintonnen is welkom,
beginnelingen of gevorderden er is altijd wel een plaatsje. Wij leggen wel de spelregels uit
en helpen je starten. De badmintonavonden zijn net gestart (eerste donderdag van september) en eindigen op de laatste donderdag van juni. “Prutske” probeert het zo democratisch
mogelijk te houden. Je hoeft ook geen lid te worden als je maar sporadisch kan komen. Je
betaalt enkel €2,5 per avond. De eerste maal is zelfs gratis indien je gewoon even wil kennismaken met de sport of de spelers. Er liggen rackets en shuttles klaar als je er zelf geen hebt.
Zij die daarna toch lid willen worden, betalen €25 voor de rest van het jaar. In het lidgeld is
een sportverzekering inbegrepen en een doos Yonex 300 shuttles (6 stuks) ter waarde van 12
euro. Bovendien betalen leden dan slecht €1,5 per avond i.p.v. €2,5. Heb je interesse, laat dan
niet na even binnen te wippen voor een gratis kennismaking op een donderdagavond of contact op te nemen met Dominique Demurie (0496 231 453)

ZIEKENZORG VICHTE – INGOOIGEM
DINSDAG 22 SEPTEMBER OPENDEURDAG VAN ZIEKENZOR
VICHTE- INGOOIGEM

Activiteitenkalender

Hoi Vichtenaren!
De zomervakantie zit er
helaas weer op. Terug
naar de schoolbanken,
waar je kan terugdenken
aan de fantastische
vakantie met een
superdeluxe KSA-kamp!
Want superdeluxe waren de kampen zeker
en vast! 10 of 5 dagen hebben onze leden de
grootste mysteries, raadsels of euvels op
weten te lossen, bedankt om mee te gaan en
ons te helpen bij onze missies! Ook graag een
dankwoordje voor de ouders, die ook dit jaar
het volste vertrouwen hadden in de leiders
en hun zoon mee hebben gestuurd op kamp.
Na een pauze van een kleine twee maanden vliegt KSA er opnieuw in, bij de meeste
leden zijn er al leiders langsgeweest om ze
ook voor dit jaar van een wekelijkse activiteit
te voorzien. Als dit nog niet het geval was,
dan zal u zeker niet lang meer hoeven te
wachten.
De startdag was een succes, vele gezinnen
kwamen genieten van onze fietstocht. Daarna konden de mensen smullen van een overheerlijke pasta’s met aansluitend leuke
optredens van Aces High en een nog nooit
eerder uitgegeven dj-duo die de ambiance
tot bovenaan de ambiancemeter bracht!
Bedankt aan alle aanwezigen en zeker tot
volgend jaar!
Op 19 september starten de wekelijkse
activiteiten terug. Hopelijk kunnen we weer
vele gastjes verwelkomen op onze activiteiten. Iedereen krijgt wekelijks een oranje
kaartje met daarop de uren, de plaats en wat
er eventueel meegebracht moet worden.
Normaalgezien zijn dit de uren en de plaatsen: de Kabouters op zaterdag van 14u-16u
aan Kasteel Verhaeghe, de Kapoentjes op
zaterdag van 14u-16u in het Beukenhof, de
Tiptoppers en de Knapen op zaterdag van
18u-20u in het Beukenhof en tot slot de
Jonghernieuwers op vrijdag van 19u-21u in
het Beukenhof. Dit kan natuurlijk eens verschillen dus zeker de oranje kaartjes aandachtig lezen.
Ziezo, de leiders hebben alvast enorm veel
goesting in het nieuwe werkjaar, we hopen
dat de leden dat ook hebben! Tot op een van
de komende activiteiten!
Groet
KSA Ter Vichten
(Bij vragen of opmerkingen contaceer
hoofdleider Jonathan Dewaele op het nummer 0470/51.49.84 of
jonathan_dewaele@hotmail.com)

zaterdag 26 & zo. 27 sept.
KINDER- & JEUGDBOEKENBEURS
Oude Kerk Vichte
za.: 14 tot 18 u. – zo.: 10 tot 12 u. en 14 tot 18 u.
TOEGANG GRATIS
Leden van de Gezinbond: 5 % korting!
RANDACTIVITEITEN:
Tijdens boekenbeurs: tekenwedstrijd!
Wedstrijdformulieren indienen voor het einde van de boekenbeurs!
De scholen bezoeken de beurs vooraf op vrijdag

Dit gaat door in onze huiscafé en is voor
iedereen bestemd voor een flinke tas koffie.
Met een stukje taart of een andere drank. Er
zullen ook koekjes te koop zijn. Zoals ieder
jaar verwachten we veel volk, zowel leden
van Ziekenzorg maar ook niet leden!
ZONDAG 11 oktober is er onze NATIONALE
DAG VAN DE CHRONISCHE ZIEKE MENSEN.
Ieder jaar worden de leden van Ziekenzorg
verwacht, alsook de families van de afgestorven leden sedert vorig jaar. De Mis gaat door
in de St. Stefanuskerk te Vichte om 10u30.
Daarna is er een aperitief voorzien in ons
huiscafé (De Gilde) ook voor de families van
de afgestorven leden. Er is dan ook nog een
middagmaal voorzien voor onze leden met
daarna nog een ontspanning!
Dinsdag 10 november: voordracht Jan Vanneste “het ABC van de CM”. Dit in ons huiscafé om 14u.
We hebben dan ook nog onze 1e en 3e
dinsdag van de maand voor onze kaarters en
onze mensen van de hobbyclub en niet te
vergeten onze teerlingwerpers.

zaterdag 24 oktober 2015 Bietentocht!
Om 19u Verzamelen aan de Gemeenteschool De Beukennoot.
(Deelname Gratis)
zaterdag 14 november 2015 tweedehandsbeurs!
Bezoekers gratis toegang vanaf 14u in De Stringe.
1 tafel aan € 10 (met lidkaart gezinsbond) of aan € 15 (niet-leden)
dirkgabriel6@msn.com
Zondag 29 november 2015 GOSA ontbijt!
(Vooraf inschrijven noodzakelijk (voor 21/11), vanaf 8.30 in het Spey.)
(meer info via nele.vanderheyde@telenet.be)

De beste piro’s uit de streek!
zaterdag 10 oktober 2015 - 19u30
zondag
11 oktober 2015 - 18u30
CC De Stringe - Vichte
inkom: € 8

Naar jaarlijkse gewoonte (en reeds voor de 9de keer) organiseert minivoetbalploeg Bruine Duivels Vichte opnieuw hun Pirobak. Deze gaat door
op vrijdag 20 november en zondag 22 november in café den Breugel op
de Vichteplaats. De laatste jaren werd met de verkoop telkens de kaap
van 2000 stuks overschreden. Ook dit jaar proberen wij dit te evenaren.
Deze artisanale broodjes worden allemaal door de spelers zelf gemaakt,
onder het toeziend oog van bakker Dewaele. Bestellingen kunnen
gebeuren bij de spelers zelf of in café den Breugel. Ook via email
piro@bruineduivels.be kan er gereserveerd worden. Op aanvraag kan er
in Groot-Anzegem ook aan huis geleverd worden.
Bedankt op voorhand en smakelijk !

Het bestuur en de leden van Sint-Cecilia Vichte nodigen U graag uit op hun jaarlijks
Herfstconcert. Naar goede gewoonte brengen we een gevarieerd programma
met werken van o.a. Carl Wittrock, Kevin Houben, Leon Vliex, Michael Brown, Frank
Bernaerts e.a., u gebracht door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en i.s.m. Vichtes
Jeugdensemble o.l.v. Christian Delaere.
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SINT STEFANUSKOOR

5 - 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50 !

Neen, geen tafel van 5, maar een heus gouden jubileum!
In het jaar 1965 werd het Sint-Stefanuskoor
boven de doopvont gehouden en is inmiddels uitgegroeid tot een knappe muzikale
vijftiger. Dit dank zij de verschillende dirigenten die het beste uit een verscheidenheid
van koorleden naar boven haalden waardoor
we in de loop der jaren onze stemmen mochten laten klinken tijdens de hoogdagen, op
concerten in samenwerking met andere
koren en harmonie, op TV, in het Zwarte
Woud en ook in verschillende gemeenten
waar onze jaarlijkse koorreis ons naartoe
bracht.
Op zaterdag 24 oktober 2015 om 19 uur
mogen we jullie dan allen vergasten op ons
JUBILEUM-CONCERT in de Sint-Stefanuskerk
in Vichte in samenwerking met de Arnootjes
en Cantate.
Omdat koken geld kost houden we tijdens
het kermisweekend een warm aanbevolen
verkoopactie van lekkere zoete dingen. Kunnen we jullie verleiden om ons op deze
manier financieel te steunen?
Van harte reeds een heel grote dank u wel.
Jullie horen nog wel van ons.
Het Gemengd Sint-Stefanuskoor .

Daguitstap 3 oktober 2015:
“Onze” soldaten aan het IJzerfront
organisatie: NSB-11November-comité Vichte

PROGRAMMA
8u00:

vertrek naar Vladslo - Opstapplaats: parking aan de kerk te Vichte.
Onderweg: presentatie van de tweede aflevering “1915 - Vichtenaren aan het
front – Geïnterneerden en krijgsgevangenen” uit Een klein dorp in de
“Groote Oorlog”
Bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo
(met de beroemde beeldengroep Treurend ouderpaar van Käthe Kollwitz)
Geleid bezoek aan Westfront te Nieuwpoort
12u15: middagmaal in restaurant ’t Visserke (direct achter Westfront)
Voorgerecht: huisgerookte zalm met toast & salade.
Hoofdgerecht: kabeljauwhaasje OF Iberico varkenshaasje, met gewokte groentjes
en frietjes. Koffie & 1 drankje inbegrepen.
Bezoek aan de uitkijktoren van Oud-Stuivekenskerke / Onze-Lieve-Vrouwehoekje,
Bezoek aan de Dodengang
Onderweg naar Ieper: stop aan Sint-Juliaan (The Brooding Soldier verhaal gasaanval Jules Steverlynck)
Avondmaal in de Kazematten te Ieper (croque monsieur met groentjes & drankje)
20u00: Last Post. We wonen het dagelijks eerbetoon aan de gesneuvelden in de
‘Ypres Salient’ bij.
21u30: terug in Vichte
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Vlug inschrijven is de boodschap bij John Demeyer, tel.: 056 77 88 64,
e-mail: john.demeyer@telenet.be

Bibliotheekweek 2015
programma van 10 tot 18 oktober 2015

zaterdag 10 oktober

maandag 12 oktober

VERWENDAG
10u-11u30
14u30-16u30

Een klein dorp in de “Groote Oorlog”
Belevenissen van soldaten en burgers uit Vichte en omgeving
tijdens de Eerste Wereldoorlog

Welkom in bib Anzegem, Ingooigem en Vichte!
De raad van beheer verwent je in bib Anzegem
met eerlijke gerechten
(gemaakt met producten van de Wereldwinkel)

Het tweede deel van onze herdenkingspublicatie “1915 – Vichtenaren aan het front – geïnterneerden en krijgsgevangenen” kan worden
afgehaald tijdens de tentoonstelling van Serge Moreel met als thema
“Trench Names” in het kader van WO I, in de Oude Kerk, Kerkdreef te
Vichte, en dit op zaterdag 7 en op zondag 8 november telkens van
14u00 tot 16u00.
Deze herdenkingspublicatie uitgegeven door het NSB-11Novembercomité Vichte in jaarlijkse afleveringen van 2014 tot 2018 kan nog
steeds aangekocht worden aan de totaalprijs van € 30. Verkrijgbaar tijdens de afhaaldata of door storting op rekening BE61 0353 7899 6017
van NSB-11Novembercomité, Elf Novemberlaan 10 - 8570 Vichte, met
vermelding van naam en volledig adres.

COOKIES: computerbeveiliging
i.s.m. SAR - om 14u in bib Anzegem

donderdag 15 oktober THE THEORY OF EVERYTHING –
Het leven van Steven Hawking
om 20u in de kerk van Kaster
1 film = € 4; voordeelticket 3 toegangen = € 10
vrijdag 16 oktober

Beste toneelliefhebber,
Publiek op het podium,
kartonnen kostuums, koeien knuffelen en Wim Sonneveld met dementie. We nemen het u niet
kwalijk mocht u ook zelf even in de war
geweest zijn vorig theaterseizoen.
Ook dit jaar willen we u opnieuw langs alle
kanten verrassen. Dankzij de fantastische
tekst en regie van Lore Waignein sleepten we
bovendien één van de drie finaleplaatsen
voor het provinciaal theaterfestival in de
wacht. Dat betekent dus nog wat éxtra peper
in ons gat om u, ons publiek, te verwennen!
In november 2015 steken we van wal met
“Fee”, geschreven en geregisseerd door Joost
Van de Kerkhove. Een schitterend familieepos in 9 delen waarin herkenning en humor
en de typische Vlaamse klei centraal staan.
In april 2016 neemt Frederik Vercaempst
opnieuw de regie voor zijn rekening. Deze
keer koos hij voor “Oblomov”, een vinnige
bewerking van de gelijkaardige roman van I.
Gontsjarov. Hoewel het hoofdpersonage er
zelf moeilijk toe bewogen kan worden, komt
u hiervoor graag uit uw bed!
Reserveren kan steeds via www.strevenvichte.be, waar u zelf uw plaats kan kiezen!
Wie wil helpen we ook graag telefonisch verder op het nummer 0477 05 98 39 (do-vr 19u21u en za 10u-12u).
Hartelijke theatergroeten,
het bestuur van Theater Streven

EUROPALIA TURKIJE (6 oktober 2015-31 januari 2016)
Debatavond met Dirk Vermeiren
i.s.m. Wereldraad - om 20u in bib Anzegem
Van 1 tot 18 oktober stemmen via www.verborgenparels.be
‘dit boek kende ik nog niet, maar zou het willen lezen’
‘dit boek heb ik gelezen en is een aanrader’

info: John Demeyer, Elf Novemberlaan 10, tel.: 056 77 88 64, e-mail: john.demeyer@telenet.be

Voorleesweek van 21 tot 29 november 2015

12de Groots Sinterklaasfeest

zondag 29 november De sint stuurt zijn vertelhulpjes tegen 10u voor de jongste
bibbezoekers

op 22 november in de Stringe vanaf
13u45!!
Het is een tweejaarlijkse traditie dat de Sint
ons met zijn bezoek eert tijdens het groots
Sinterklaasfeest. En dit jaar is het dus weer
zover. Op zondag 22 november wordt de
goedheilig man met zijn (zwarte) pieten verwacht in de Stringe aan het Ommersheimplein te Vichte.
We hebben hem na druk overleg met zijn
secretarispiet kunnen strikken om onze kinderen persoonlijk te ontmoeten.
Het concept van het Sinterklaasfeest blijft
hetzelfde als de succesvolle vorige edities:
alle ouders en grootouders kunnen met de
jonge kinderen Sinterklaas verwelkomen.
Het wordt een schitterende namiddag
waar de kinderen kunnen deelnemen aan
een interactieve show samen met hun schoolvrienden, broertjes, zusjes, neefjes en nichten. Je zal de Sint persoonlijk kunnen ontmoeten. Er is bovenal veel kinderanimatie.
Het Sinterklaasfeest vindt volledig plaats in
de Stringe. Kinderen, ouders, peter, meter en
grootouders worden er stipt om 14 u verwacht! De show start een klein half uurtje
later.
Eenmaal aangekomen in de feestzaal zullen de kinderen uitgenodigd worden naar de
scène van de toneelzaal waar ze actief kunnen deelnemen aan de Sinterklaasshow die 1
uur zal duren. Ze worden daarbij begeleid
door leiders en leidsters van jeugdbewegingen, de zwarte pieten en professionele
showanimatoren. De ouders van de allerkleinsten mogen mee op het podium.
Op de bühne van de toneelzaal worden de
kinderen actief meegetrokken in een spetterende vertoning vol spelletjes en uitdagingen. Ondertussen kunnen de ouders en

Leesgroep
volwassenen en
jeugd starten in oktober.
Lees je deze winter eens mee?
Meer info:
bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22 of www.anzegem.be/bibliotheek

Risc-Day en opendeurdagen
brandweerkazerne

zaterdag 19 september 2015:
risc-day Brandweer Vichte (= reddingen op hoogte)
Tussen 9u en 17u30 zullen er op verschillende plaatsen in Vichte (o.a. Beukenhof, Sporthal,
de kerk, …) reddingsproeven te zien zijn. Toeschouwers op veilige afstand toegelaten. 7
Belgische ploegen moeten 7 reddingsoefeningen op hoogte tot een goed einde brengen. ’s
Avonds is er BBQ voor alle geïnteresseerden (kaarten enkel in voorverkoop elke zondag van
11u tot 12u in de bar van brandweerkazerne zolang de voorraad strekt).

zondag 20 september 2015:
opendeur brandweerkazerne Beukenhofstraat Vichte
Tussen 11u en 18u is de brandweerkazerne open. Onze voertuigen en enkele specifieke
voertuigen van buiten onze post alsook oude voertuigen zullen er te bezichtigen zijn en
nog veel meer. In de namiddag worden er enkele demo’s voorzien tussen 14u en 17u (frietpotbrand, blusopstelling door de jeugdbrandweer, bevrijding van slachtoffers uit een accident). Voor de kinderen is er een springkasteel en krijgen ze een geschenkje bij het indienen van een kleurprent die uitgedeeld zal worden in de scholen. Er is een gezellige bar en
een tombola met mooie prijzen en … altijd prijs !!!
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grootouders
rustig
genieten van een vers
gebakken wafel, een
streekbiertje en gratis
koffie in de feestzaal,
waarbij
ze
het
gebeuren op een
groot scherm kunnen meevolgen.
Na de show van
1 uur trekt de kinderstoet de feestzaal binnen. Daar
kunnen de kinderen persoonlijk de
Sint
ontmoeten,
hun tekening afgeven en zullen ze
een snoepzak van
de Sint krijgen. Er is
een fotomoment met de
Sint en daarnaast is er kinderanimatie.
Dit wordt een gezellige familienamiddag
met vooral veel kinderplezier en waar iedereen kan genieten.
Het feest zit erop om 18 uur.
In de loop van de maand oktober en
november houden we jullie verder op de
hoogte via de scholen, affiches en speciale
uitnodigingen. Zet alvast deze datum in jullie
agenda. Tot op 22 november voor het grote
Sinterklaasfeest!
Vanwege de Dorpsraad Vichte en alle meewerkende scholen en verenigingen
PS. In de loop van de volgend maand zullen
de verenigingen nog eens aangesproken
worden voor hun medewerking. Goeie zielen
die een handje willen toesteken maar niet
verbonden zijn aan een vereniging zijn
natuurlijk ook altijd welkom.

•09u00 tot 17u30 risc-day Brandweer Vichte (= reddingen op hoogte)
Er zullen op verschillende plaatsen in Vichte (o.a. Beukenhof, Sporthal, de kerk, …)
7 reddingsproeven te zien zijn met 7 Belgische reddingsploegen
•11u00 tot 18u00 Oude Kerk doorlopend tentoonstelling van schilderijen, keramiek, brons,
juwelen, tekeningen. Verkoop van de kunstwerken
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO
• vanaf 14u00 u in de Kerkdreef “11° Veldcross”
Om 14u jongerencross verschillende reeksen 6-12jaar alle jongeren
van groot Anzegem
Om 18u “Veldcross der Vichtenaren - minimum 15 jaar oud,
en ingeschreven in Vichtse vereniging
Drank en eettent aanwezig na de koers volgt een feetje met DJ in de tent tot 22u00.
Organisatie: Wiel in Wiel
•vanaf 14u00 Eetcafé Molenhuis Springkasteel
•18u00 Café Den Hert een blueske en een rockske met accordeonist Stefaan Delaere
•21u00 Café Den Breugel “de Faute Party” met DJ Perkerke Pek

Zaterdag 19 september 2015

• 20u00 de Oude Kerk Vichte – Kleinkunstoptreden van Lien & Bart
“Den grooten Oorlog tussen de patatten” Retro--luisterlied-poëzie zonder franjes-pur sang met een vleugje humor - Toegangsprijs vvk €12 – add €15
Organisatie: Werkgroep ILO-ILO, ganse weekend ten voordele van het Filipijns
melaatsen dorp en project Acopamec Sementes Brazilië

Vrijdag 18 september 2015

VICHTE
KERMISWEEKEND
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Organisatie:
Organisatie: Werkgroep ILO- ILO - Fam.Patriek Vaneeckhout- Vantomme: 056/775022 en alle leden / Davidsfonds Vichte - Koen Tack, Edgar Tinelstraat 8 - 8570 VICHTE en bestuursleden
Wiel in Wiel - Philippe Degroote: 056/772571 / Brandweer Anzegem- Piet Beirlaen 0478 77 71 79

• Vanaf 12u00 Café Molenhuis, BBQ met braadworst en springkasteel
• Vanaf 12u00 Inschrijving Koerse podium Vichteplaats
• 14u00 Wielerwedstrijd 83ste Textielprijs voor elite met en zonder contract en beloften
start: Vichteplaats - Aankomst: Oudenaardestraat (±17u45) 14 ronden -175 km
met pop-up café, live beelden aan de aankomstlijn (16u00) en optreden “De Vlaamse Zanger” (18u00)
• 14u tot 19u Opendeur in het “Huiscafeetje” (café de Gilde) Ziekenzorg Vichte-Ingooigem
koffie en taart en een lekker biertje worden geserveerd, en koekjes verkocht
aarzel niet om eens binnen te springen. Voor leden en niet-leden.

Dinsdag 22 september 2015

• 10u30 feestelijke eucharistieviering in de kerk voor de leden en overleden leden van Wiel in Wiel
n.a.v. de kermis met de fanfare St.-Cecilia Vichte Iedereen is van harte welkom.
• 11u00 tot 18u00 Oude Kerk doorlopend tentoonstelling van schilderijen, keramiek, brons,
juwelen, tekeningen. Verkoop van de kunstwerken Organisatie: Werkgroep ILO-ILO
• 14u00 tot 18u 00 Oude Kerk
- spetterende volksspelen voor jong en oud en tombola
- boekenbeurs “Vers geperst” voorstelling boekenpakket,
ledeninschrijving en jaarprogramma Davidsfonds
organisatie volksspelen: werkgroep ILO-ILO,
ten voordele van het Filipijns melaatsendorp en project Acopamec Sementes Brazilië
organisatie boekenbeurs : Davidsfonds Vichte
• 11u00 tot 18u00 kazerne brandweer Oudenaardestraat Vichte OPENDEUR Brandweer Vichte
tentoonstelling voertuigen en gezellige bar, Tombola “altijd prijs”, tussen 14u00 en 17u00 demo’s
• vanaf 14u00 Eetcafé Molenhuis Springkasteel
• vanaf 18u00 tot 22u0 Eetcafé Molenhuis: GRATIS optreden Vlaamse zanger Kris Wills
+ BBQ met braadworsten

Zondag 20 september 2015

Uitnodiging
aan alle inwoners, en verenigingen van Vichte

Herdenking van de nationale bevrijdings- en vredesdag
Woensdag 11 november 2015

8u30:
8u45:
9u00:
9u45:
10u00:

Programma :

samenkomst aan de Vichteplaats
vredesoptocht naar de kerk
eucharistieviering verzorgd door de leerlingen van het 5de leerjaar
vredesoptocht naar het gedenkteken
plechtigheden aan het gedenkteken
met speciale hulde aan de Vichtse gesneuvelden van 1915
10u20: vervolg van de vredesoptocht naar de Britse Militaire Begraafplaats
10u30: huldebetoon aan onze bevrijders op de Britse Militaire begraafplaats
10h45: einde van de plechtigheden – dankwoord aan alle aanwezigen
Vanaf 11u00: receptie voor het N.S.B.-11Novembercomité,
de Britse gasten en genodigden
lunch in ‘Salons Rembrandt’ – vooraf inschrijven verplicht
Betuig je sympathie door :
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

Neos Vichte
Zoals alle studenten, beginnen ook wij in september aan ons nieuwe werkjaar.
Het bestuur stak een mooi en divers programma in elkaar waarvan je in de Verteller telkens
een overzicht krijgt.
Het wordt een jaar met veel activiteiten, voor elk wat wils: sport, voordrachten, cultuur, uitstappen en tal van activiteiten in een provinciale of nationale organisatie waar ook wij aan
deelnemen.
Vorig jaar trokken we naar Rome voor een prachtige gegidste reis.
Eind augustus bezochten 35 leden gedurende een 5-daagse trip de mooie en interessante
stad Berlijn.
Indien je interesse hebt voor onze vereniging, neem dan gerust contact op met Neos Vichte, bij voorzitster Marijke Parmentier, tel. 056 77 77 19, of bij secr. Myriam Van Craeyenest, tel
056 77 51 26 of neem een kijkje op onze website www.neosvzw.be/vichte. Je kan je ook opgeven bij een van de bestuursleden.
Hopelijk ontmoeten we je op een van onze activiteiten.

Van 24-28/08 bezochten een groep Neosleden Berlijn. Het werd een leerrijke reis

Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit: petanque (1e) wandelen (2e) kaarten (3e) uitstappen
(4e).
Iedere woensdagnamiddag fietsen bij droog weer, vertrek om 13u30 en 14u30
aan de kerk.
Filmnamiddag: in de Budascoop te Kortrijk op maandag 12/10 - 09/11- 14/12/2015 om 14u30.
Oktober
dinsdag 20 oktober
Rembrandt om 14u30 voordracht door Zaki “Ondeugend ouder
worden” + breughelmaal en kaarting.
zondag 25 oktober
Amaluna van Cirque du Soleil, Brussel
dinsdag 27 oktober
daguitstap naar Antwerpen Red Star Line Museum,
Antwerpen anders
November:
zaterdag 21 november Night of the Proms, Antwerpen
maandag 23 november film “de Brabançonne”in de Stringe (ism dienst cultuur)
dinsdag 26 november 1/2 daguitstap: bustour door het Brugs ommeland en avondbezoek
aan Piano’s Maene.
December:
woensdag 9 december muziektheater “in de schaduw van Toon Hermans” te Izegem
dindag 5 december
Kerstfeest in zaal Rembrandt met voordracht door Dorine Verschuere over haar Tipi-project + kaarting

Op maandag, 24.08 trok Neos-Vichte met 35 personen op reis naar Berlijn tot en met vrijdag, 28.08. In bijlage stuur ik je een groepsfoto getrokken op de trappen van het parkcomplex Schloss Sanssouci in Potsdam. Een prachtige reis met voor ieder wat wils, kunst, cultuur,
dit alles doorspekt met tal van Berlijnse culinaire adresjes. Van een aanrader gesproken.

OKRA

Na dit alles brengt de bus ons dichter bij huis,namelijk naar Oeselgem in restaurant “Het
Pleintje” voor een belegde boterham met groeten. Omstreeks 21u worden we terug in Vichte verwacht.
Maandag 19 oktober is er om 14u30, in “De Rembrandt” ons “Herfsfeest” dat wordt opgeluisterd door Johnny Clarysse en orkest. Bij een heerlijke koffie en gebak,na het tweede
gedeelte eindigen we met de traditionele koekeboterhammen en koffie.
Donderdag 22 oktober reizen we met 17 personen af naar het Casino in Oostende voor
”Melodiëen der lage landen” met optredens van verschillende bekende zangers.
In oktober wordt er de laatste maal gefietst.
November is weer rustiger met de vier gekende activiteiten. December spant dan weer de
kroon,we maken ons al op voor de eindejaars feesten met op vrijdag 18 december de ”voldoening” voor de teamleden van OKRA en op maandag 21 december vieren we het ”Kerstfeest” met Cliff als bekende zanger ,keyboard en accordeon speler,met veel ambiance sluit
OKRA 2015 af. We willen niet te hard van stapel lopen maar of we het nu willen of niet we
schuiven stilletjes maar zeker naar 2016. Vergeet niet te genieten van tal van activiteiten en
de gezellige winter avonden bij de openhaard of warme kachel.
Vriendelijke groeten,
Het Bestuur.

Beste Vichtenaren,
Het is weer zover “Waregem Koerse “ is achter de rug we staan,
volgens onze ouders voor de winter.Als kinderen begrepen we er
niet veel van,maar met ouder worden moeten we die wijsheid
beamen. We laten het niet aan ons hart komen en hopen nog te
kunnen genieten van een”Sint Michiels”nazomertje.
Na de gewone activiteiten in september en het bijwonen van”Vichte Kermis”de profrennerskoers niet te vergeten kijken we wat oktober te bieden
heeft tussen het kaarten fietsen en petanque door is er op dinsdag 13 oktober de jaarlijkse
“palingreis”. Er wordt niet alleen paling gegeten maar ook mosselen volonté. Wie dit alles
niet lust kan nog genieten van een malse tournedos in het restaurant ”Het Biezemhof” te Aalter.We brengen een bezoek aan ”De Vrolijjke Aardbei” in Aartrijke waar we mogen proeven
van de aarbeien gekweekt op kunstmatige bodem.
Bij ons volgende bezoek gaan we op zoek waar ”Abraham” de mosterd haalde: bij de firma
+ museum Wostijn te Torhout, waar van zaadje tot mosterd uitleg wordt gegeven over het
onstaan van de mosterd, met een potje mosterd als afsluiter.
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Die nacht trekken de Engelsen zich terug en op 23 mei verschijnen de eerste Duitsers. Een
kolonne volgt en trekt naar Deerlijk. Op 24 mei, rond drie uur 's morgens, wordt de gemeente beschoten door Engelse en Belgische artillerie. Op de Plaats wordt hier en daar schade aangericht. De kapel aan de achterzijde van het kloosterhuis en een lokaal van de Gemeenteschool worden vernield. Bij het station branden twee huizen uit, waaronder het "Brouwershof" bewoond door Aloïs Vandemeulebroucke. 's Namiddags komen uit Harelbeke vluchtende mensen te Vichte aan, maar keren al 's anderdaags terug naar huis.
Georges Furniere gesneuveld mei 1940 Op zondag 26 mei is het op Vichte zeer stil. De
parochiepriesters dragen twee missen op voor de achtergebleven en teruggekeerde Vichtenaren. Bij de Leie woedt een hevige strijd. Op 27 mei trekken talrijke Duitse troepen door
Vichte. Nu zijn het inwoners van Menen die te Vichte het oorlogsgeweld trachten te ontvluchten. Op 28 mei legt het Belgisch leger de wapens neer en enkele soldaten van Vichte
arriveren reeds terug thuis. Een paar dagen later trekt een stroom vluchtelingen nu in zuidelijke richting, terug naar hun haardsteden. Twee Vichtenaren waren gesneuveld: André Christiaens en Georges Furniere.
De bezetting
Op 3 juni worden de scholen weer heropend. Weldra beginnen de Duitsers Belgische
arbeiders aan te werven om in Duitsland te gaan werken. Later begint men ze op te eisen.
Einde 1942 waren 45 Vichtenaren in Duitsland aan het werk. In Vichte heeft men zich vlug
aan de situatie aangepast en er wordt geweven "in den duik" dat het een lust is. Vooral
"bachen" zijn winstgevend. Lijnzaadolie, zeep, vanille (gekleurde aardappelbloem), tabak en
zo meer gaan van hand tot hand onder de zogenaamde "blauwers". Dagelijks arriveren stromen stadsmensen, meestal uit het Brusselse, om hier hun voorraden te komen ophalen. Sommigen hebben er hun beroep van gemaakt. 's Nachts is er een druk vervoer per fiets van alles
en nog wat. De Duitse soldaten die in het zendgebouw van de Westvlaamse Radio-omroep
op de Klijtberg de uitzendingen van de BBC moeten storen, trekken zich van de activiteiten
van de Vichtenaren weinig aan.
Een comité voor hulpverlening "Winterhulp" genoemd, verstrekt soep aan de hulpbehoevenden en helpt hen waar mogelijk. Op 14 maart 1944 wordt de kleine klok uit de kerktoren gehaald en naar Kortrijk gevoerd. Hier zal ze in april 1946 teruggevonden worden. Ze
diende als oproepklok van de St-Elooiskerk.
Winterhulp 1941 Vichte
Wanneer de zware bombardementen op Kortrijk beginnen, komen veel inwoners van die
stad in Vichte wonen, waar ze vlug ingeburgerd zijn. Op zaterdag 22 april 1944 met valavond
zagen de Vichtenaren boven de gemeente een Engelse bommenwerper die terugkwam uit
Duitsland in moeilijkheden. Even later sprongen 8 bemanningsleden uit het toestel. Ze bereikten de vaste grond op Ingooigem, Vichte en Otegem. De uitgerukte soldaten van de zendpost
te Vichte namen één ervan gevangen bij het station en brachten hem naar het zendgebouw.
Meewarig staarden de bewoners van de Stationsstraat en de Oudenaardestraat de kleine
stoet na. Een paar Engelsen werden door de onderpastoor van Ingooigem opgevangen en
bleven er ondergedoken op de parochie.
Voor het vervolg zie onze site www.vichte.be

Vluchtelingen en Vichte in WOII
Het is 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog woedde en 75 jaar dat de 2de wereldoorlog
werd uitgevochten. Op onze site www.Vichte.be staat een relaas van beide en wat er gebeurde in Vichte i die tijd. Hieronder vinden jullie een uittreksel uit een van die artikelen. Ook hier
trekken weer duizenden vluchtelingen voorbij.
“Toen op vrijdag 10 mei 1940 de Duitsers ons land binnenvielen, overvlogen tegen de middag reeds Duitse vliegtuigen ons dorp. Eén ervan cirkelde boven de omgeving van het station,
vermoedelijk om de wapenfabriek te localiseren. Om veiligheidsredenen was die van de oostgrens weggetrokken en in de gebouwen van de firma Vanneste-Verwee op de Brandemolen
te Deerlijk ondergebracht. Voor deze fabriek was trouwens een bijzondere spooraftakking
aangelegd kort voor het uitbreken van de oorlog. Diezelfde namiddag vielen de eerste bommen op het Kortrijkse station en het Wevelgemse vliegplein, terwijl daar reeds Engelse kolonnes voorbijreden.
De achttiendaagse veldtocht
Op zaterdag 11 mei trok een ononderbroken stroom vluchtelingen, meestal per auto,
door Vichte richting Deerlijk. Engelse soldaten reden in tegengestelde richting. Op pinkstermaandag 13 mei verloopt de Plechtige Communie normaal. De woensdag daarop valt een
vluchteling uit Braine-le-Comte te Vichte van zijn wagen, wordt door de volgende wagen
overreden en is op slag dood. 's Anderdaags is de stroom vluchtelingen veel verminderd. Het
zijn nu meestal fietsers en voetgangers die voorbij trekken. Op vrijdag 17 mei wordt alle verkeer door de legeroverheid verboden op het grondgebied van Vichte. De zaterdag wordt dit
verbod opgegeven en het nieuws doet de ronde dat de bewoners van de Klijtberg hun huizen moeten ontruimen. De zondag worden de bewoners van de Oudenaardestraat (tot aan
"Rembrandt"), de Klijtberg en de Bosstraat inderdaad verwittigd dat ze moeten vertrekken.
Enkele uren later wordt dit bevel tot de ganse gemeente uitgebreid. Op verzoek van de
gemeenteoverheid mogen de bewoners van de Plaats en de Olekenbos blijven.
Op maandag 20 mei begint de slag om de Schelde. 's Avonds valt de eerste obus op Vichte. Hij treft de zijgevel van de burelen Bekaert en beschadigt ook de pastorij. Pastoor Demeester loopt lichte verwondingen op. Een volgende obus komt terecht op het "Gildehuis" (nu
gebouw aan frituur Vichtenaarke, vroeger zaal "Ter Vichten") en doodt Firmin Balcaen, de
lokaalhouder, die in zijn deur stond. Nog een paar obussen komen in dezelfde omgeving
terecht. Duitse artilleristen verklaren achteraf dat hun doel de sirene was bovenop het bureelgebouw van de firma Bekaert, waar ze een uitkijkpost vermoedden.
Dinsdag 21 mei verlaten bijna alle inwoners de gemeente. Zieken en ouderlingen worden
ondergebracht in het Oudemannenhuis en in de kelders van het Oud Kasteel. De Engelsen
leggen loopgrachten aan bij het kruispunt en de volgende dag wordt Vichte weer beschoten.

Elke organisatie heeft een goede bestuursploeg nodig van complementaire en superenthousiaste teamleden waarbij één van hen het voortouw neemt. Marianne Van Caenegem
nam de taak van Markantvoorzitter gedurende 10 mooie jaren ter harte en haalde met ons
het onderste uit de kan. In het kader van vernieuwing, gaf ze begin september het roer door
aan Dorine Verschuere. Samen met ons – Anneke, Hilde, Janique, Linda en Marianne – zal
Dorine op haar beurt haar beste beentje voorzetten.
Dank aan Marianne en succes gewenst aan Dorine!
Even een snelle terugblik op de activiteiten van het afgelopen Markantjaar: de tapasgerechtjes van onze kookavond streelden onze smaakpapillen. We maakten met Hilde en Anita
een tijdloos bloemstuk dat de hele zomer onze tuintafel sierde en bewonderden de prachtige tuin van Vico Olivier in Bellegem. Als afsluiter bracht Reinout Gelaude ons op de zwoele 1
juliavond in de gezellige bar van De Stringe helemaal in de mood met zijn cocktailworkshop.
Hij shakete en danste er tussen de Markante vrouwen op los zodat niemand van ons kon
weerstaan om mee te shaken, te dansen, en vooral te proeven van zijn heerlijke cocktails. Tijdens deze mooie zomer konden we iedereen in onze buurt verwennen met lekkere drankjes
en gerechtjes! Diezelfde avond mochten we ten slotte, in het kader van onze actie ‘Graag
Gedaan’, met de winst van onze homemade chocopasta, aan het mooie project UMUBANO
een cheque schenken van € 800. Dank aan al wie deze lekkernij degusteerde!
Intussen is het nieuw Markantprogramma helemaal klaar. We kijken ernaar uit om onze
Markantleden te verwennen met fijne activiteiten… voor jou en je vriendinnen valt er heel
wat te beleven.
We breien er in oktober, tijdens een minisessie, gezellig op los, maken een serene grafdecoratie voor onze geliefden en beleven een stemmig Kerstgebeuren ‘Hier en daar’.
We nodigen jullie alvast uit naar onze startavond op donderdag 1 oktober … hét moment
om meer te vernemen over de activiteiten uit ons nieuwe programma, met een vleugje ‘Terug
naar Morgen’. Er wacht je die avond ook een heerlijke verwennerij voor geest en lichaam tijdens een verrassende sessie “Lachyoga”… ontspanning gegarandeerd!
Hartelijk welkom!
Wens je meer info en heb je zin om aan te sluiten bij onze leuke damesgroep, stuur dan
gerust een mailtje naar doortjedv@telenet.be of bel naar 0499 80 08 73. We bezorgen je een
kennismakingspakket.
Heb je zin om je sociaal en creatief te engageren en om samen met een dynamisch team de
afdeling hier te Vichte mee vorm te geven, aarzel dan niet om ons te contacteren. We kunnen je talent zeker gebruiken en vertellen je graag meer over het reilen en zeilen binnen ons
markantteam.

dinsdag 8 & 15 september – stevige avondwandeling
Afspraak om 20u aan de Kring (CM-kantoor Vichte).
De wandelingen zijn onder begeleiding van Anne Waelkens.
Gelieve kledij aan te doen die goed zichtbaar is in het donker. Flesje water meebrengen
om de dorst te lessen.
Inschrijven is niet nodig, deze activiteit is GRATIS.
vanaf 24 september – cocoonjas breien
Cursus van 3x 3 uur
In de namiddag om 14u op 24 september, 8 oktober en 20 oktober
Op dinsdagavond 29 september, 13 oktober en 20 oktober
We breien een toffe gilet/poncho of de hype van het moment een Bernadette trui om de
winteravonden gezellig warm door te brengen.
Meer info bij Hilde Dehullu, D. Vanhautestraat 29, Vichte, Tel. 056/776909, hilde.dehullu@skynet.be
donderdagavond 24 september – gezond de winter door
Hoe kun je tijdens de winter je gezondheid op een natuurlijke manier positief beïnvloeden?
Meer info bij Marie-Roos D’Huyvetter, L. Bauwensstraat 5, Vichte, Tel. 056/773006, roosdhuyvetter@hotmail.com
donderdagavond 29 september – laatste keer fietsen
Afspraak om 19u aan de nieuwe kerk.
woensdag 7 oktober - FEMMA FAMEUS dagen
Maak dit Femma feest mee!
Niet te missen ontmoetingsdagen voor Femma teamleden en actieve leden. Kijk, voel en
geniet.
Doorlopend van 16u tot 22u in de Oude Melkerij te Gits, Stationstraat 143B
Femma Vichte gaat op 7 oktober.
Afspraak om 16 uur aan de nieuwe Kerk.
Inschrijven kan tot 25 september bij Christine Cosaert, debel.cosaert@telenet.be
Aangeven indien je chauffeur kan zijn of niet.
Medereizigers betalen € 4 aan de chauffeur.
donderdag 5 november – juwelen maken
bij Veerle Taelman (Olive) te Otegem
om 13u30 en om 19u30
woensdag 9 december – pizza de luxe
Wij leren lekkere verse pizza’s maken.
om 14u en om 19u30
Inschrijven bij Ingrid Vandepitte, Beukenhofstraat 107, Vichte, Tel. 056/775756,
ingrid.107@hotmail.com
dinsdag 15 december – Kerststuk maken
om 19u.
Inschrijven bij Cindy D’Hoop, Hooiestraat 25, Vichte, Tel. 0471/075719,
steven.peirs@telenet.be
donderdagavond – nordic walking
Iedere donderdag doen we aan nordic walking. Start om 19u op de hoek van de Lieven
Bauwensstraat met de Cottereelstraat.

Onze website www.markantvzw.be/vichte is intussen vernieuwd en je kan ’markant Vichte’
ook volgen op
.
Welkom … en tot gauw.
Het Markantteam van Vichte

PROGRAMMA komende 3 maanden
september
oktober

november
december

donderdag 10
donderdag 1
dinsdag 13
woensdag 14
dinsdag 20
woensdag 21
donderdag 22
donderdag 29
dinsdag 10
woensdag 18
maandag 15

wandeling 19:00 aan de kerk
startavond met voorstelling jaarprogramma & ‘Lachyoga’
bar De Stringe
wandeling 19:00 aan de kerk
minireeks Breien 1
nationale cultuurdag
minireeks Breien 2
regio : Voordracht – Me-time
bloemschikken: stemmig grafstuk
wandeling
minireeks Breien 3
Kerstfeestje

www.femmavichte.tk

Je vindt ons ook
op facebook.

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

zon 27 sep ontbijtfietstocht !
8u De Stringe bar
do 15 okt kookles : bakken en braden
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster: Karine Tanghe
zat 14 nov kaas-en wijnavond
19.30u De Stringe bar
ma 23 nov kookles: Feestmenu
19u De Beukennoot refter
Lesgeefster: Karine Tanghe
zo 13 dec adventsbezinning
14u De Stringe bar

Greet De Kesel
056/32 56
greetdekesel@telenet.be
Secretaresse Dorine
056/77 31
Vandendriessche
dorinevds@skynet.be
Wijkverantwoordelijken :
Geertrui Dewaele
056/32 93
geertrui.dewaele@telenet.be
056/77 97
Chantal D’Huyvetter
gerysteyaert@skynet.be
Claudine Meesseman
056/77 63
Claudine.meesseman@telenet.be
Martine Ostyn
056/77 97
ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve
056/77 80
Carine@optieksynhaeve.be

Fruitkaarting supportersclub Sep Vanmarcke.

89
37

Supportersclub Sep Vanmarcke organiseert op zaterdag 3 oktober 2015 vanaf 18u00
in het supporterslokaal Gasthof ‘t Park te Tiegem 3de fruitkaarting. Inleg €1,00
Eetfestijn supportersclub Sep Vanmarcke.
Op zondag 25 oktober 2015 organiseert supportersclub Sep Vanmarcke hun 3de eetfestijn
in oc de stringe te Vichte.
Vanaf 11u30 aperitief met aansluitend ardeens gebraad met warme groenten.
Prijzen: €16 voor leden / €19 voor niet-leden / €10 voor kinderen van 5 t.e.m. 11 jaar
(1 aperitief inbegrepen)
Kaarten te verkrijgen:
Vandevijvere Wesley Oudenaardestraat 11 8570 Vichte
(0474/861781 – wesleyvandevijvere@telenet.be)
Vandevijvere Jacques Lieven-Bauwensstraat 14 8570 Vichte
(0496/506743 – jacques.vandevijvere@telenet.be)
Debosschere Rudy Klokketuin 33 8570 Anzegem (0496/270410 – debosrudy@skynet.be)
Voor meer info: www.supportersclubsepvanmarcke.be

55
33
10
40
88

Aanwezigheid van Sep Vanmarcke!!

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Kerstmis) te bezorgen vóór zondag 30 november 2015
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

Café den Breugel

Bij wouter en Tanja

Vichteplaats

touching your heart

Sportevenementen op groot scherm

E-Bikes aan betaalbare prijzen!
M. Schiettecatte
P. Benoitstraat 8, 8570 Vichte
tel. 056 77 68 77
www.yamahaschiettecatte.be

HOTEL - RESTAURANT REMBRANDT
Oudenaardestraat 22, 8570 Vichte
Tel. 056/77 73 55 - Fax 056/77 57 04
www.salonsrembrandt.be

definitieve

SANDY DE FRENE

ontharingen
en

alle

Trui Parmentier

schoonheidszorgen

0495 89 02 55 • 056 68 14 97

Vichteplaats 13 - 8570 Vichte
056 29 30 30

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353

destrijkberg@telenet.be
Oudenaardestraat 52 • 8570 Vichte
cv Zakenkantoor

Wenst u op een eenvoudige manier
alle inwoners van groot-Anzegem te bereiken ?
Adverteer in

WILLY VAN DEN BERGHE

contacteer ons vrijblijvend voor meer info op:
056 77 76 52 of info@drukkerij-vanoverbeke.be

Oudenaardestr. 13 - 8570 Vichte - 056 77 88 66

BANK - SECUREX
Verzekeringen - Leningen - Hypotheken
Immobiliën - Beleggingen

Modern hair Heikki

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT
Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
www.cenv-construct.be

dragonderdreef 22 - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49

OOGMETING • CONTACTLENZEN

info@drukkerij-vanoverbeke.be - www.drukkerij-vanoverbeke.be

Advies

Advocatenkantoor
Nicolas Duquesnoy
•

Onderhandelingen

•

NATHALIE KINT - HARELBEKESTREET 8 - 8570 VICHTE
GSM 0472 09 48 09 - EMAIL: INFO@NATHALIEKINT.BE

www.optieksynhaeve.be

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Rechtsbijstand

Harelbekestraat 8 8570 Vichte
Tel. 056 77 74 84 Fax 056 68 06 89
nicolas.duquesnoy@advocaat.be

NATUURVOEDING

De Witte Kraanvogel
Vichteplaats 11
Anzegem-Vichte

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40

I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71
fax 77 25 72

Bouwcoördinatie - Realisatie

huishoudlinnen
Ook koude rillingen van uw energiefactuur?
Al eens aan een PELLETKACHEL gedacht?

V.u. : Dorpsraad, Ellendedreef 7, 8570 Ingooigem

Holstraat 61/405 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

Breng een vrijblijvend bezoek aan
onze toonzaal aan de lichten te Vichte
www.avantis.be

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie

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

Vichteplaats 32
8570 Vichte
Tel. 056/77 70 40
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Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

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

