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Traditionele morgendienst
Eucharistieviering
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Volksfeest
Foto- en videotentoonstelling
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900 jaar geloofsgemeenschap in Vichte
Zaterdag 29 juni:
18u00: Bijzondere eucharistieviering op
het feest van St.-Petrus en St.-Paulus
en in aanloop naar 900 jaar geloofsgemeenschap Vichte met de Gregoriaanse Damesschola Cum Jubilo uit
Watou en het Gregoriaans Herenkoor
uit Deerlijk.
Zondag 7 juli:
9u30: Unieke traditionele morgendienst in de Oude Kerk – diaken JeanYves gaat voor – deze dienst wordt
opgeluisterd door Forlana Consort.
Optocht naar de St.-Stefanuskerk
10u30: Feestelijke jubileumviering –
priester Jan gaat voor, diaken JeanYves assisteert samen met priesters
die van Vichte zijn of er ooit werkzaam zijn geweest.
De viering wordt opgeluisterd door het
St.-Stefanuskoor. Benjamin Luyckx zal
het orgel bespelen. Forlana Consort
neemt de kyriale voor haar rekening.
Alle verenigingen van Vichte worden
gevraagd om hun vlag vóór 9u00 naar
de Nieuwe Kerk te brengen.
Optocht naar het kasteel
Je kan onze jubilerende geloofsge-

VORMSEL 2020
Ouders die in 2020 ervoor kiezen
om hun dochter of zoon te laten vormen in de Sint-Stefanuskerk Vichte,
gelieve voor 1 september naam en

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

meenschap ﬁnancieel steunen! Hiermee willen we bestaande en nieuwe initiatieven verder goed organiseren. Zo
denken we aan de zorg voor mensen in
nood, de vormselwerking, de verloofdenwerking, de doopcatechese, de
misdienaarswerking, de ziekenpastoraal,… Je kan net zoals vorige jaren storten op rekeningnummer: BE76 4688
1476 4195 met vermelding “900 jaar
geloofsgemeenschap Vichte”.
Dankjewel voor je steun!
Wie graag een jaarmis wil aanvragen
voor 2019-2020, neemt best contact op
met zuster Jeannine, klooster Kerkdreef
4 Vichte of via 056/77.75.35. Voor een
doopviering, uitvaartdienst, jubileum of
huwelijk (kan ook in beperkte kring),
neem je contact op met diaken JeanYves Verhaeghe 056/42.37.10. Elke vrijdag is er een avondviering om 18u00 in
de Emmaüskapel (kerk Vichte). Op zondag is dit om 10u30 in de kerk. Op vrijdag 12 juli om 18u00: openluchtmis aan
de St.-Jozefskapel in de Kerkdreef. Op
15 augustus is de feestelijke mariaviering om 10u30.

adresgegevens door te mailen naar
diaken Jean-Yves Verhaeghe:
jy.verhaeghe@gmail.com
of voor Vichte naar VOCA verantwoordelijke Edith Bourgeois:
edith.bourgeois@telenet.be
De vormselviering zal plaatsvinden
in de Sint-Stefanuskerk op zaterdag

25 april 2020 om 14u30.
Ouders die in juni reeds een persoonlijk schrijven ontvingen van de
VOrmselCAtechesewerking hoeven
dit niet te doen. (Dit schrijven werd
meegegeven aan de leerlingen van
het 5de leerjaar van de Gemeenteschool De Beukennoot)

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

F OTO G R A F I E

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

Harelbekestraat 5 | 8570 Vichte | 056 77 51 65

ALUMINIUM - PVC
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S

C&V CONSTRUCT

Harelbekestraat 10 • 8570 Vichte • 0475 58 16 31

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

WILLY VAN DEN BERGHE

Café den Breugel
Bij wouter en Tanja

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte

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

Vichteplaats

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

BLOEMENATELJEE

Reeks – CAFE’S IN VICHTE
Deel 6: Verdwenen café’s in de Oudenaardestraat

nr. 32.
In de 19de eeuw opende Livinus
Deketele hier café “De Prinse”.
Rond 1900 nam Adolf Vercaempst
er zijn intrek en baatte de herberg
uit tot in de jaren ’30 van vorige
eeuw. De café werd gesloopt en
vervangen door de huidige woning.

Nr. 36.
Waar de huidige bloemenwinkel
“Pioen” gevestigd is, opende de familie Vandenbogaerde rond 1900
de herberg “Het damberd”. Gedurende de WOII waren de ravitailleringsdiensten hier gevestigd en
kon men er voedselbonnen afhalen. Na de oorlog opende een
Kortrijkse brouwerij er opnieuw
een café onder de naam “De Toerist”. Bobbejaen Schoepen zou hier
met zijn paard nog aan de toog gestaan hebben!

Nr. 58.
In de jaren ’30 van vorige eeuw
kwam op de hoek met de Bosstraat de café “‘t Roodkapje”. Het
was tevens een slagerij bewoond
door de familie Seyns…
Nr.86. … en ook het concierge-huis
van de ﬁrma Steverlynck was vroeger een herberg. Cyriel Aloïs
Ameye tapte de pintjes in “De Warande”.

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

De dag van chronisch zieke mensen gaat door op 20 oktober 2019
Wie interesse heeft in een leuke namiddag kaarten of een andere hobby;
dit gaat door om de veertien dagen. Gelieve in te schrijven voor het
nieuwe seizoen, voor september 2019 bij
Nicole D’Hondt gsm 0478423901 - Karel Demuynck gsm 0473283807

OLEKENBOSSTRAAT 154 - DEERLIJK - 0479 17 16 49
WWW.STRANA-VERHUUR.BE

Nicolas Duquesnoy - Eli De Frene
Vichteplaats 27
B-8570 Vichte

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

Kerkdreef 18
8570 Anzegem-Vichte
tel. 0032 (0)56 77 50 67
gsm 0032 (0)477 56 98 24
greet.coucke@telenet.be
spreekuren: enkel op afspraak

FEEKNIEUWS
Belangrijke mijlpaal voor de NMBS
Vrijdag 10 mei zal bij de NMBS
voortaan geboekstaafd staan als
een belangrijke mijlpaal.
In het station van Brussel-Noord, om
9.32 uur, kwam een trein uit Lier
precies op tijd aan. Een van de reizigers - zo noemt de NMBS zijn
klanten, omdat ze het woord ‘klant’
niet over hun lippen krijgen -, een
prille vijftiger met grijzende baard
en slonzige trui, stond ons te woord.
‘Ik ben ambtenaar en doe al meer
dan twintig jaar dit traject. Ik kan me
niet herinneren dat ik in al die tijd
ook maar één keer op tijd gekomen
ben. Ik ben verheugd dat ik dit tenminste één keer in mijn carrière, kort
voor mijn pensioen, nog mag meemaken.’
Een jongedame huppelde bijzonder
opgewekt de trein uit. ‘We hadden
het zien aankomen’, vertelde ze
ons met uitbundig enthousiasme.
‘Iedereen in de trein zat naar zijn
Iphone te kijken om het uur te volgen en het gesprek ging over niets
anders: het zat er duidelijk in dat we

KSA Vichte
meisjes
We hebben onze
activiteiten afgesloten met
een overheerlijke BBQ.
De leden hielpen met het
eten waardoor alles nog wat beter
smaakte! Nu is het met volle
verwachting uitkijken naar het tofste

misschien wel op tijd zouden aankomen. Er was bijzonder veel ambiance op de trein - iedereen had zijn
games en zijn messages al lang
stopgezet om van dit uniek moment
te genieten. Uiteindelijk telden we
samen de laatste tien seconden af.
Om nooit te vergeten! Toen de trein
precies op tijd stopte werd de conducteur bedacht met een staande
ovatie.’
De ietwat beduusde conducteur zei
dat hij het ook niet begreep en dat
het zeker niet zijn schuld was. ‘Ik
doe gewoon maar mijn werk’, stamelde hij verontschuldigend. Maar
hij was tevreden met de belangstelling rond zijn persoon. ‘Wij staan
maar al te veel in de schaduw van
onze grote bazen’, zo voegde hij
eraan toe.
Hij contacteerde de stationschef om
deze unieke gebeurtenis te melden,
waarop die prompt een staande receptie op het perron beloofde voor
alle reizigers.

vertraging dat de meeste reizigers
al waren weggelopen toen de
champagne aankwam. Zo kwamen
er alleen maar enkele asielzoekers
opdagen. Ze hadden de nacht in
het station doorgebracht.
Soﬁe Du Dortoir, CEO van de NMBS,
had het bericht ook al vernomen.
Met een niet mis te verstane sneer
naar de pers die zoveel negatief
nieuws verspreidt over de NMBS,
wees ze, klaarblijkelijk opgewonden, op het opmerkelijke feit dat
deze trein alvast op tijd was.
‘Bovendien’, zo besloot ze, ‘hebben
wij bij consultancy ‘K. Afka en Partners’ een nieuwe studie besteld.
Wanneer we over twee jaar de resultaten van de studie kennen, is
het de bedoeling de stiptheid nog
te verbeteren. Een verdubbeling
van het aantal stipte treinen moet
mogelijk zijn. Wees dan niet verbaasd als er in 2021 niet één, maar
twee treinen stipt op tijd aankomen’.

De champagne was echter opgeslagen in het Zuidstation - dat is de
plaats waar de directie en de vakbonden vergaderen - en moest dus
per trein naar Brussel-Noord
komen. Die trein had echter zoveel

Elpeevee
Erratum. Bij het ter perse gaan
stellen we vast dat de naam van de
CEO verkeerd gespeld werd Het is
niet ‘Du Dortoir’, maar ‘Dutordoir’.
Onze excuses hiervoor. ‘Nomen’ is
niet altijd ‘omen’.

moment van het jaar en dat is
natuurlijk ons kamp. Daarvoor
organiseren we eerst nog ons
jaarlijks evenement, namelijk KSA
Vichte meisjes frituurt op 5 juli, waar
iedereen aan ons lokaal kan komen
genieten van lekkere frietjes en een
fris drankje. Vervolgens is het nog
een eindsprint tot aan ons kamp en
op 12 juli is het zover. Dan ver-

trekken we op kamp richting
Zedelgem. De oudste groepen
vertrekken met hun ﬁets vanuit
Vichte tot aan de kampplaats.
De kleinsten verwelkomen we op
15 juli. Dat is dan de start van hun
kamp. We hopen ons KSA-jaar met
glans te mogen afsluiten en er
volgend jaar weer een fantastisch
jaar van te maken.
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

056/ 77.75.23

dewittekraanvogel@skynet.be

Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

MA ZOUT - DIESEL - PELLE T S

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

Jagershoek 18, 8570 Anzegem – Vichte
www.brandstoffenverfaille.be
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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

In de vorige edities van De Verteller
werd AA voorgesteld en de hulp die
deze beweging biedt aan medemensen met een drankprobleem.
Voor partners en kinderen is er AlAnon en Alateen waar ze op hun
vragen en problemen een antwoord
krijgen.
Leren Leven met een alcoholist
met de hulp van

“AL-ANON” & “ALATEEN”

Het is officieel zomer en
dat betekent in KSA-termen maar één ding:
kamp! Van 1 tot 10 juli
trekken
de
Knapen en de
Jonghernieuwers op avontuur in Couvin. Daarna is het de
beurt aan de Kapoentjes en Tiptoppers die van 11 tot 20 juli gaan ravot-

AL-ANON

ALATEEN

Dit is een wereldomvattende gemeenschap bestaande uit familieleden van mensen met drankproblemen. Iedereen die lijdt of geleden heeft onder het buitensporig
drankgebruik van een familielid of
vriend kan lid worden.
Men tracht te leren leven met een
drankzuchtige, men leert er aanvaarden dat alcoholisme een ziekte
is en men leert er de moed opbrengen met dat inzicht te leven.
Men krijgt er een kijk op de speciﬁeke problemen die ontstaan door
de drankzucht van de partner. Het
aanleren van een nieuwe houding
en het verwerven van gemoedsrust
heeft meer resultaat dan het vechten tegen de ﬂes. Samen trachten
de leden oplossingen te vinden
voor de angsten, de spanningen en
onzekerheden in de relatie tot de alcoholist.

Een gemeenschap voor jonge mensen, die door het drinken van een
ander, ouder(s), broer of zus te lijden
hebben gehad.
Zij beseffen dat zij de problemen
van drankzuchtigen niet kunnen veranderen, maar toch van hen willen
blijven houden.
Zij hebben dezelfde doelstellingen
als de Al-Anon groepen.

ten in Beringen-Mijn. De Kabouters
sluiten halfweg het kamp aan. We
hopen dat de weergoden ons wederom gunstig gestemd zijn en we
weer met een pak nieuwe ervaringen en verhalen thuis mogen
komen!

bekende Startacus. Ook dit jaar
staan alweer een uitdagende avonturenloop en overheerlijke pasta’s
op het programma. Houd daarom
zeker 21 september vrij in uw agenda. Alle details volgen te gepasten
tijde via een affiche/Facebook-evenement/ﬂyer in uw buurt.

Verdere informatie over deze familiegroepen kan bekomen worden
op het:
Dienstbeheer der
Nederlandstalige Al-Anon
Familie Groepen vzw
Helenalei 24
2018 Antwerpen
Telefoon:03.218 50 56 30
http://www.al-anonvl.be

Een hopelijk zonovergoten zomervakantie later starten we het werkjaar opnieuw met de intussen alom

B E L E G G I NG E N | K R E DI E T E N | A L L E VE R Z E K E R I NG E N

ga met vertrouwen de toekomst tegemoet
Waregemstraat 43 - 8570 Vichte
056 77 98 16 - info@zakenkantoorvanhoutte.be
www.zakenkantoorvanhoutte.be
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Zomerse groeten
De leiders

HAARSTUDIO MARYSSE

NADINE

HAARSTYLISTE

YOUR HAIR MY CARE

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

presenteert

Vichte 900
met andere ogen
in de oude weverij Thienpondt - Vichteplaats
6 en 7 juli 2019: 14u - 18u

Met medewerking van
Vichtse dorpsraad, Heemkundige kring de Spinspoele Vichte,
Karibu Anzegem, Kunstacademie afdeling Vichte, kleuters en leerlingen
scholen Vichte, Taallabo Vichte, Eddy Muyaneza (regisseur)
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Familiefeest 2019
CC De Stringe
Ommersheimplein 4 Vichte

Zaterdag 17 augustus
19u00

Bekendmaking prijzentafel foto zoektocht
1 waardevolle prijs per ingeleverd formulier onder de aanwezigen
1 € per deelname wordt geschonken aan het nieuwe project van Ilo – Ilo in Brazilië
Info : vichtekwb@gmail.com / facebook Kwb Vichte

aansluitend gezellig samenzijn

Zondag 18 augustus
11u00
12u00

Gezellig aperitieven
Middagmaal
Parelhoen suprème in champignonsaus , seizoensgroenten en kroketten
Volwassenen € 15.00 - Kind ≤ 12 jaar € 7.00 ( frikadellen met frietjes op aanvraag )
Kaarten vooraf te bestellen tot en met 14 augustus via mail
vandeginste.l@skynet.be / vichtekwb@gmail.com of 0497/53 25 93

13u00
14u00

Koffie & cake
Bingo Deelname € 1.00 per lot .
4 ronden met telkens 2 prijzen
(rij of kolom & volle kaart )
Mooie prijzen te winnen:
verrassingsmand , electro , …
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Volgende activiteiten zijn gepland:

Woensdag 10 juli – De Stringe - 19u30
Het 11 juli-comité Anzegem stelt voor:

België Scheef Bekeken
een Schalkse kijk op dit Koninkrijk.

Iedere dinsdagnamiddag een activiteit: petanque (1e) wandelen (2e)
kaarten (3e) uitstappen (4e)
Iedere woensdagnamiddag ﬁetsen
bij droog weer, vertrek om 14u aan
de kerk. Vanaf 1 mei: elke woensdag
van 19u tot 20u: damesﬁetsen
Filmnamiddag: in de Budascoop te
Kortrijk 1 x per maand op maandag
om 14u30
Juli
Dinsdag 9 juli: wandeling in Deerlijk
Dinsdag 16 juli: ledenvergadering
met Brigitte Balfoort, die ons komt
spreken over “etiquette aan tafel”
+ kaarting
Dinsdag 30 juli: BBQ in Salons Rembrandt

‘Karel Declercq legt de ziel van dit land bloot. Hij houdt van dit land en
z’n leiders, maar houdt ook een spiegel voor. Spitse comedy over de
actualiteit met sterke jokes, treffende imitaties & prachtige muzikale
parodieën. Een aanstekelijk lachspektakel.’
19u30: voorwoord voorzitter 11 juli comité.
19u40: gratis optreden Karel Declercq.
21u10: receptie aangeboden door het 11 juli-comité.

kapsalon MARIANNE
enke l op afspraak

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

VERZEKERINGEN I SPAREN I BELEGGEN

Verzekeringen
Notebaert

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

VICHTEPLAATS 3 • 8570 VICHTE • 0479 611862
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Augustus
Zondag 4 augustus: Musica Antiqua
in Lissewege
Dinsdag 13 augustus: wandeling
Reis naar Turijn 27/08/2019 tot
01/09/2019
September
Dinsdag 10 september: wandeling
Donderdag 19 september:
daguitstap naar Poperinge
Ons bestuur is druk bezig met het
invullen van het nieuwe programma
2019 – 2020. We geven dit mee in
de volgende Verteller.
Wie interesse heeft in Neos Vichte:
neem gerust een kijkje op
www.neosvzw.be/vichte of mail
naar myriamneosvichte@telenet.be.
Ondertussen hadden wij in mei ook
een voorzitterswissel binnen Neos.
Voorzitster Marijke Parmentier diende na 10 jaar de fakkel door te
geven. Onze nieuwe voorzitter is
Paul Vandenbroucke, tot op heden
ondervoorzitter.
Marijke heeft onze Neosclub 10 jaar
op een schitterende wijze geleid,
maar blijft wel nog in ons team als
bestuurslid! Hartelijk dank!

Een bruisende vereniging?
Enthousiaste leden?
Niet-leden ook welkom?
Leuke activiteiten?
Voor elk wat wils?

Check 
Check 
Check 
Check 
Check 

Hallo Vichtenaren,
De dames van Femma Bruisend
Vichte hebben het voorbije half jaar
niet stil gezeten: koken, haken, wandelen, daguitstap, interessante
sprekers, avondje uit, … We hadden
het allemaal.
In juli en augustus gaan we er eventjes tussenuit, maar wellicht zien we
elkaar nog wel tijdens het speciaal
ommegangsweekend met de feestelijkheden ter gelegenheid van
900 jaar Vichte.

In april en mei gingen we wandelen.
We verkenden Deerlijk en Wortegem, we waren erg enthousiast over
prachtige verscholen plekjes.
Met onze jonge juf Charlotte konden
we op muziek, in een uurtje bokwa,
de spieren trainen en plezier beleven.
Na onze reuzedropping sluiten we
het werkjaar af met ‘brood en spelen’.
Als Markante dames willen we ook

Uiteraard zal Femma hier ook een
helpend handje toesteken.
Welke activiteiten staan er gepland
na de vakantie?
In september gaan we op bedrijfsbezoek bij de lingeriezaak "Ohlala"
in Lendelede en staat er een gespreksavond gepland met als thema
"de warmte van het hart voorkomt
roest".
In oktober maken we kennis met Qigong, ook wel Chinese yoga genoemd.
Onze creativiteit halen we boven
om originele wenskaarten te knutselen.
In november en december gaan we
de sportieve toer op met enkele lessen line-dance.
Ook in november en decemberstaan twee digitale lessen op het
programma met nuttige tips om de
tablet te gebruiken.
We sluiten het werkjaar af met een

workshop 'vlechten' waar we een
mooie kerstdecoratie zullen maken.

onze medewerking verlenen aan
“900 jaar Vichte”… Samen met de
parochianen willen we binnenkort
onze wensen voor de toekomst
neerschrijven en ophangen aan een
“Wensboom”. Deze wensen kunnen
rijpen en groeien door de jaren
heen.

bezig een nieuw werkjaar voor te
bereiden met creatieve, culturele,
grensverleggende, culinaire, ecologische, natúúrlijke… activiteiten.

Beste
dames,
Markant is er
voor alle leeftijden… ook voor
jou.
We zijn binnen
het nieuwe thema “Natuurlijk”
alweer
volop

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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Nog eventjes ter herinnering: elke
donderdagavond een uurtje (nordic)
walking. Start om 18.30u aan het
begin van de Delﬁen Vanhautestraat.
Meer informatie ook via:
• Facebook: Femma Bruisend
Vichte
• Anzegem app op je smartphone /
i-phone
• Uit in Anzegem
(www.anzegem.be/vrije-tijd)
• www.kavvichte.xtreemhost.com
• e-mail:
femmabruisendvichte@gmail.com
Een deugddoende vakantie gewenst vanwege de bestuursleden
Christine Cosaert, Cindy D’Hoop,
Hilde Dehullu, Ingrid Vandepitte,
Mady D’Hoop, Marie-Ann Van Assche en Marie-Roos D’Huyvetter!

Wie zin heeft om zich bij ons aan
te sluiten, kan zich informeren
bij de teamleden: Riet Tack
(riet.tack57@gmail.com of gsm-nr.
0473/215636), Lieve Cosaert, Mia
Defoirdt, Linda Lava, Marianne Van
Caenegem, Janique Vangheluwe,
Dorine Verschuere. Welkom!
De kernwoorden van Markant
zijn: vriendschap – een ondernemende houding –
kwaliteit – originaliteit –
respect voor iedereen

Naar aanleiding van het 900-jarig bestaan van de gemeente, werkt de Heemkundige Kring ‘De Spinspoele’ aan de heruitgave van het boek ‘van der
Vichte’.
Het boek, geschreven door wijlen Leonard Blockeel, werd uitgegeven in 1975
en beschrijft het ontstaan en de roemrijke geschiedenis van Vichte langs de
Fiftabeek (Kasselrijbeek).
De publicatie zal aangevuld worden met een introductie naar de hand van
Brecht Dewaele die het ontstaan van het dorp schetst in zijn regionale context.
Tevens komt er een woordje over de schrijver Leonard Blockeel en wordt
het geheel aangevuld met oude prentkaarten en nieuw fotomateriaal.
De bestuursleden spendeerden al heel wat koude winternachten aan de
voorbereiding van deze publicatie.
Er wordt een mogelijkheid geboden om vooraf in te tekenen voor het boek.
Dit door storting van 50 € op rekening BE07 4688 1502 3166 (Spinspoele
Vichte).
Gelieve bij de mededeling ‘naam + adres’ mee te geven.
Alle intekenaars krijgen hun naam vermeld in het boek en worden tevens
als eerste trotse eigenaars van deze exclusieve uitgave.
De voorintekening stopt tijdens het feestweekend van 6-7 juli.
Het boek zal verschijnen met het kermisweekend in september.
Verdere vragen kunnen gericht worden aan spinspoele@gmail.com
We ﬁetsen op:
Donderdag 20 juni
Donderdag 25 juli
Donderdag 22 augustus
Donderdag 19 september + traktaat
De winter is nu helemaal voorbij en
’t is volop lente! De zomer lonkt en
de zon liet zich al goed voelen.
Ook ons zomerprogramma heeft
heel wat in petto.
Onze sporters zijn al goed gestart
en we gaan ook door met de activiteiten in het derde kwartaal.
We wandelen op:
Donderdag 13 juni in Moen
Donderdag 11 juli in Zulte
Donderdag 12 september in
Wortegem

We kaarten en spelen Rummikub:
Donderdag 4 juli
Augustus gaat niet door, aangezien er geen zaal beschikbaar is
Donderdag 5 september
Donderdag 3 oktober
We spelen petanque op:
Donderdag 27 juni
Jammer, maar juli/augustus gaat
niet door, aangezien er geen
zalen beschikbaar zijn
Donderdag 26 september

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

En daartussen zitten we niet stil.
We gaan nog op reis !!
Dinsdag 18 juni: Onze jaarlijkse
dagreis. We vertrekken met een
volle bus enthousiaste mensen.
We hopen op goed weer en kunnen je alvast een mooie reis beloven.
We nemen een vakantiemaand met
augustus, maar we plannen intussen weer een nieuwe reis: onze
“jaarlijkse palingreis” die doorgaat
op 7 oktober. Inschrijven kan op
maandag 16 september.
Alhoewel we in augustus toch een
paar weken rust nemen, wordt het
toch een gevuld programma. We
wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie toe en hopen jullie
daarna opnieuw te mogen verwel-

Dorpsraad
Vichte
Wijnen

www.optieksynhaeve.be

NATHALIE KINT

Nieuw adres :
Vichteplaats 49

Harelbekestraat 8 - 8570 Vichte
tel. 056 0472 09 48 09
www.nathaliekint.be
info@nathaliekint.be
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komen op onze activiteiten. Vanaf
september zijn we er allemaal terug,
ook weer met een gevuld en
ontspannend programma. Ben je
nog geen Okra-lid en wil je ook
aan deze activiteiten deelnemen...
Iedereen is bij ons welkom. Geef
gewoon een seintje. Aansluiten kan
op elk moment.
Het Okra-Bestuur

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

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

wordt zijn opvolger in 2019?
WIEL Wie
We verwachten opnieuw heel wat
voorname renners aan de start, topIN
hebben al hun deelname
WIEL formaties
bevestigd voor de 87 editie van
ste

Wiel In Wiel, samen met Yvegem
Sportief, begon het seizoen op zondag 2 juni 2019 met het Belgisch
Kampioenschap voor de dames en
heren junioren. Mooie wedstrijden
op een zonnige dag, met prachtige
winnaars. Er was veel volk langs de
prachtige, maar toch wel moeilijke
omloop, alsook aan de startzone en
aankomstlijn. Hou deze datum alvast vrij en beleef de wedstrijd mee:
zondag 21 juni 2020: Belgisch
Kampioenschap voor dames en
heren elite. Hopelijk wordt het een
topevenement voor onze gemeente
Anzegem.
Op zondag 25 augustus 2019 is er
een gentlemenkoers en een nieuwelingenwedstrijd in de Lendedreef. De start is voorzien om 14u00
en om 16u00.
Op zaterdag 14 september 2019 is
er voor de 15de keer de “Veldcross
der Vichtenaren”. Ook voor de
jeugd is er een reeks wedstrijden.
Kijk na in het boekje dat wordt rondgedeeld begin september wanneer
het spektakel zal beginnen. U kunt
ook alles volgen op www.textielprijsvichte.be.
Kermisdinsdag 17 september 2019
wordt uiteraard opnieuw een hoogdag met de 87ste editie van de
VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor elite
met en zonder contract en beloften.
Vorig jaar won Florian Senechal;
een Quick-Steprenner, de Textielprijs Vichte.

de Textielprijs. Het podium met de
voorstelling van de verschillende
renners zal opgesteld worden aan
de gebouwen van Steeno. Dit vangt
aan om 12u30. De start is voorzien
om 14u00 aan “de platse” voor een
wedstrijd van 175 km met 14 ronden
van 12,5 km. De aankomst is voorzien rond 17u45.
Er is terug een pop-upcafé met gratis toegang en live muziek. Op een
reuzescherm zijn er live beelden
van de wedstrijd aan de aankomstlijn.
We steunen in 2019 wederom een
goed doel in Anzegem. We bezorgen kinderen uit een kansarm gezin
een aangename namiddag met de
komst van Sinterklaas, waarbij we
een waardevol geschenk kunnen
geven. Dat is dan een andere kant
van de koers.
We kunnen niet zonder de steun
van de vele seingevers die de wedstrijden ieder jaar in goede banen
leiden.
Oprechte dank aan de Gemeente
Anzegem voor hun steun en hulp tijdens onze koershoogdagen zodat
we er een echt topevenement van
kunnen maken. Ook uw steun kan
het bestuur gebruiken want de wedstrijden vergen enkele serieuze ﬁnanciële inspanningen. We moeten
het hebben van de medeburgers en
ook van onze talrijke sponsors. Het
bestuur dankt u daarvoor oprecht.

R A F I S C H
N T W E R P
U I S S T I J L
O L D E R S
R U K W E R K

0478 433 736
Sanitair & centrale verwarming
Koper- en zinkwerk
P. Wielemansstraat 14
8570 Vichte
056 77 97 00
0478 22 50 01

!

- 11 -

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

Vrijdag 5 juli 2019
HISTORIA VEHTAE, een bewogen reis doorheen de tijd
Historische evocatie van 900 jaar Vichte aan de hand van liederen, vertellingen en tableaux-vivants
m.m.v. Koor Forlana Consort, de Vichtse toneelverenigingen (Streven en de Schietspoele) en verteller
Ludwig Poignie en harpiste Aurélie Viegas. De evocatie is op tekst van Jonatan Baert.
Locatie: de Oude Kerk Vichte
Twee voorstellingen op vrijdag om 20.00u. en 21.30 u. Samenkomst een half uur vooraf op het Kasteel.
We gaan in groep naar de Oude Kerk. Derde voorstelling op donderdag 4 juli voor de generale repetitie
(inkom: €12 i.p.v. € 15). Hiervoor word je verwacht ten laatste om 20.45 u. aan de Oude Kerk.

Zaterdag 6 juli
14u00:

Kinderrommelmarkt door de Gezinsbond van Vichte (Vichteplaats)
Doortocht op de kermis van Milites Templi
(Re-enactment-groep - Orde van de Tempeliers)

14u00-18u00: Foto- en videotentoonstelling “Vichte 900 met andere ogen”
door fotoclub Agépon, i.s.m. Dorpsraad, Erfgoed Zuid West, Karibu,
leerlingen beide Vichtse scholen
Vrij te bezoeken in de Oude weverij Thienpondt - Vichteplaats.
13u30 en 15u00: Gidsbeurten “Historische gebouwen in Vichte”
Korte wandeltocht doorheen Vichte met historische uitleg.
Verzamelen aan de Oude Kerk om 13u30 of om 15u00.
(org.: Heemkundige Kring De Spinspoele)
Namiddag: Huifkartochten langs de belangrijkste historische gebouwen in Vichte.

Start aan de Oude Kerk
PloezeRock op het Piaplein: Jubileumeditie (20 jaar)

Zondag 7 juli
9u15:
10u00:
10u30:

11u30:
12u00:

Traditionele morgendienst in de Oude Kerk opgeluisterd door Forlana Consort
Stoet naar de St.-Stefanuskerk met vaandeldragers, processiegezang en de groep Milites Templi
Feestelijke jubileumviering in het teken van 900 jaar Vichte – met Priester Jan, diaken
Jean-Yves en de priesters ooit werkzaam in Vichte - opgeluisterd door het
St-Stefanuskoor, Forlana Consort en organist Benjamin Luyckx.
Feestelijke stoet naar het Oud Kasteel begeleid door de Kon.Fanfare St.-Cecilia
en de Vichtse Verenigingen.
Feestmaal voor iedereen op domein Oud Kasteel met de “Vichtse Voaze”, speciaal
aperitiefbier t.g.v. 900 jaar Vichte, vis-of vleesschotel met frietjes en groenten + dessert.

14u00-17u00: Op de binnenplaats van het Oud Kasteel
Toneel: Scènes uit de geschiedenis van Vichte
Bekijk de kleurenkopies van de stichtingsakte van Vichte (met vertaling) uit 1119 in de unieke
benedenverdieping van het kasteel en krijg uitleg over de geschiedenis van Vichte.
Teken in voor de vernieuwde uitgave van het boek“van der Vichte” (door heemkundige kring
De Spinspoele)
Optreden La Gioia – Jeugdkoor in de inkomhal van het kasteel
Maak een selﬁe met Ridder Goswin en zijn gemalin voor het Oud Kasteel
Bezoek op het militair kamp van de tempeliers met tal van activiteiten: zwaardvechten,
kidsbattles, het leven in de vroege middeleeuwen,….

Intrede van onze vernieuwde Vichtse Reus Ventie Spoelies
14u00-18u00 Oude Weverij Thienpont:

Foto- en videotentoonstelling “Vichte 900,
met andere ogen” door fotoclub Agépon
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16u30:

