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Het boek

“VAN DER VICHTE”
is af te halen op
zondag 15 september 2019
in de Oude Kerk
Mensen die intekenden voor het boek
“VAN DER VICHTE” (door Brecht Dewaele en
Leonard Blockeel) dat werd uitgegeven door de
Heemkundige Kring De Spinspoele,
kunnen hun boek afhalen.
Afspraak op zondag 15 september in de Oude Kerk
te Vichte (Kerkdreef) van 14u00 tot 19u00.
We hebben een aantal extra boeken die ook zullen
worden verkocht aan 30 euro per stuk.
Verdere info bij Tino Gabriel (voorzitter),
Kerkdreef 28 - Vichte
of Karl Lanneau (secretaris),
Rene Declercqstraat 20 – Ingooigem.

Zondag 8 september 10u30: grote engagementviering met vicaris Marc Steen en het jongerenkoor J’Ansoldo. Na de zondagsviering is
er kerkontmoeting! We heffen het glas op het
nieuwe werkjaar!
Je kan onze jubilerende geloofsgemeenschap
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!
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Wie graag een jaarmis wil aanvragen voor
2019-2020, neemt contact op met zuster Jeannine, klooster Kerkdreef 4 in 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 Jean-Yves Verhaeghe
via het telefoonnummer 056/42.37.10.
Op maandag-dinsdag-woensdag en donderdagavond: avondviering in het klooster Kerkdreef 4. Elke vrijdag is er een avondviering om
18u00 in de Emmaüskapel (kerk Vichte). Op
zondag is dit om 10u30 in de kerk.
De kerk is elk dag open voor stil gebed – om
een kaarsje aan te steken van 8u30 tot 18u30.
Welkom!

VORMSEL 2020
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

UITNODIGING
Op vrijdag 11 oktober van 19u00 tot
21u30 is er in de kerk van Gijzelbrechtegem een ‘Inspirerende-doe avond’
(Samen op weg avond in Jezusvoetspoor) voor alle ouders en kandidaatvormelingen van de Vincentiusgemeenschap. Die avond is ook het inschrijvingsmoment voor o.a. de kinderen die
in Vichte wensen gevormd te worden
op zaterdag 25 april 2020. Wie tegen
eind september hiervoor geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft,
gelieve contact te nemen met –
VOCA verantwoordelijke Vichte:
Edith Bourgeois 056/77.92.28
edith.bourgeois@telenet.be.

The Bleu Ghosts
zoekt sportievelingen!
De enige West-Vlaamse korfbalploeg is
opnieuw gestart aan het seizoen. We
zijn volop op zoek naar nieuwe leden
die bij onze enthousiaste groepen willen aansluiten. Kinderen en jongeren

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

IK BEN
Sterker dan alle legers ter wereld,
dodelijker dan alle geweerkogels.
Ik spaar niemand
en vind mijn slachtoffers tussen
rijken en armen,
jongeren en ouderen,
geleerden en ongeletterden;
wezen en weduwen kennen mij.
Ik breng ziekte, vernietiging,
Wanhoop en dood.
Nooit geef ik iets,
Ik neem alleen alles af.
Ik ken geen medelijden.
Ik vernietig en vermorzel.
Ik sla hard en ongenadig toe.
Ik ben … DE ALCOHOL.

AA is voor iedereen:
Iedereen die meent dat hij of zij een
drankprobleem heeft, kan hulp vinden
bij AA.
Niemand wordt uitgesloten omwille van
geslacht, leeftijd, sociale rang, godsdienstige overtuiging of politieke opvatting.
Vichte telt twee AA- groepen, o.a. één
op maandag- en ook één op dinsdagavond, meer info bij:
Comité Openbare Informatie
Algemeen Dienstbureau
Grote Steenweg 149
2600 Antwerpen - Berchem
03/239.14.15
www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

NIKOLAAS DEVYNCK O.S.B.
kunnen zich aansluiten bij onze jeugd.
Vanaf 17 jaar kan u aansluiten bij onze
1ste ploeg. Mensen die graag komen om
wat te sporten en veel plezier te maken,
die kunnen meedoen bij onze recreanten waar amuseren centraal staat. Trainingen gaan door aan de Lendedreef in
Vichte. Iedereen is welkom om eens te
komen proberen! Voor meer informatie
kan u terecht op het nummer
0479/13.73.27 of
tuurderauw@hotmail.be of voorzitter@thebleughosts.be.
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

Uitnodiging
aan alle inwoners en verenigingen van Vichte

Herdenking
van de Wapenstilstand
Maandag 11 november 2019
Programma:
8u30: samenkomst aan de Vichteplaats


8u45: vredesoptocht naar de kerk


9u00: woorddienst verzorgd door de leerlingen van het 5de leerjaar


9u45: vredesoptocht naar het gedenkteken


10u00: plechtigheden aan het gedenkteken


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


10u30: huldebetoon aan onze bevrijders op de Britse Militaire begraafplaats
Advocatenkantoor



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

Coucke & ‘t Jampens



Vanaf 11u00: receptie voor het N.S.B.-11-Novembercomité, de Britse gasten en genodigden

Hoofdkantoor



Greet Coucke
advocaat

Lunch in ‘Salons Rembrandt’ – vooraf inschrijven verplicht
Info en inschrijven via devyou@hotmail.com

Kerkdreef 18
8570 Anzegem-Vichte

Betuig je sympathie door:
het bevlaggen van je woning
het mee opstappen in deze vredesmars

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

OLEKENBOSSTRAAT 154 - DEERLIJK - 0479 17 16 49
W W W. S T R A N A - V E R H U U R . B E

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

Bezoek ons in de Oude Kerk op zondag 15 september (14u – 18u) en ontdek de
mensen, de boeken(*) en de evenementen van het Davidsfonds in uw buurt.
Wanneer je langskomt kan je met familie en vrienden ook genieten van de tentoonstelling van schilderijen en juwelen ten voordele van Ilo-Ilo.
Noteer alvast onze volgende afspraak in

Op maandag 21 oktober organiseren wij tussen 18u30 en 19u30 een boekenafhaalmoment in de bib voor de ingediende lidmaatschappen tijdens kermiszondag.
We nodigen je aansluitend ook graag uit om 19u30 op de lezing “Wat is er aan
de hand in Catalonië ?” door Steven Vergauwen, algemeen secretaris van de Europese koepelorganisatie ICEC (International Commission of European Citizens).
(*) een gratis boek voor de 1ste vijftig lidmaatschappen 2019-2020 op
kermiszondag.

Activiteitenkalender
Vrijdag 13 september

activiteit Ilo-Ilo, Oude Kerk

Zaterdag 15 september

activiteit Ilo-Ilo, Oude Kerk

Zondag 15 september

Vers geperst – voorstelling boeken/ programma, Oude Kerk
i.s.m. Ilo-Ilo

Woensdag 9 oktober

Leeskring, Michelle Obama: ‘Mijn verhaal’, bib Vichte

Woensdag 9 oktober

Davidsfonds Nocturne Gruuthusemuseum i.s.m. Westmalle

Maandag 21 oktober

Boekenafhaalmoment + lezing “Wat is er aan de hand met Catalonië?” door Steven Vergauwen, bib Vichte

Vrijdag 25 oktober

Astria Festival 2019, Uncover my love (met acteur Stefaan Degand), Oude Kerk

Zaterdag 26 oktober

Astria Festival 2019, Confrontations (Bach versus Steve Reich), Oude Kerk

Zondag 27 oktober

Astria Festival 2019, Familievoorstelling, Geloof mij maar niet
(sprookjes van Godfried Bomans), Oude Kerk

November

Junior Journalist, i.s.m. gemeentelijke basisschool Vichte

Woensdag 4 december

Leeskring, Ilja Leonard Pfeiffer: ‘Grand Hotel Europa’, bib Vichte
Meer info : @davidsfondsvichte of www.vichte.davidsfonds.be

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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Astria Festival:
25-27 oktober 2019 – Oude Kerk Vichte
Het programma van de 2e editie is opnieuw verrassend fris en gevarieerd, met een link naar theater de eerste dag, een confrontatie tussen oude en hedendaagse muziek de tweede dag en een brug naar vertelkunst de derde dag. De slotvoorstelling
is bovendien een familievoorstelling. Kurt Van Eeghem neemt de presentatie voor zijn rekening de eerste 2 dagen.

Uncover My Love
vrijdag 25 oktober 2019 – 20u00
Astria Music Projects brengt twee verhalen van de Russische auteur Anton Tsjechov met de liefde als centraal thema. ‘Over
de liefde’ en ‘Over de schadelijkheid van tabak’ werden verwerkt tot een voorstelling die balanceert tussen theater en concert.
Stefaan Degand sleept u mee in de wereld van de onovertroffen grootmeester van het korte verhaal. Een wereld vol sterke
emoties zoals: onmogelijke liefde, schuldgevoel, buitenechtelijke affaires, mislukte huwelijken en schrijnend verlangen. De
Berlijnse muzikale duizendpoot, Arnold Kasar, voorziet dit alles van speciaal voor deze voorstelling gecomponeerde muziek.

Confrontations
zaterdag 26 oktober – 20u00
Ondanks de vele tegenstellingen wordt Confrontations mooi in balans gehouden: de melancholische klanken van
het Astria Oboe Trio versus de percussieve mallets van de virtuozen van het duo As One; het contrapunt van Johann
Sebastian Bach versus de repetitieve notenslingers van de Amerikaanse minimalist Steve Reich; Amerikaanse spiritualiteit versus Germaans protestantisme; de zinderende trillingen en minimalistische loops versus enkele kroonjuwelen uit de barokliteratuur.

Geloof mij maar niet
zondag 27 oktober – 15u00
Deze voorstelling kwam tot stand met de vraag van Astria Music Projects aan Erik Desimpelaere om muziek te componeren op een reeks fantasierijke sprookjes. De keuze viel op een selectie sprookjes uit Godfried Bomans’ Groot
Sprookjesboek. Erik koos zes los van elkaar staande verhalen en componeerde er sfeerrijke muziek op. De verhalen:
De vijvervrouw, Ezels en kamelen, Anna, Het kleine rijk, De rijke bramenplukker, Het geheim. Ze staan bol van gevatte
beelden en karakteristieke personages die zich uitstekend vertalen in een beeldende muzikale taal. Kabouters,
domme en verstandige koningen, mooie prinsessen en een guitige nar krijgen elk hun muzikaal thema, die een extra
verhaallijn toevoegen aan de bestaande tekst. Deze muzikale vertelling wordt gebracht door Ella Michiels. Met haar
levendige vertelstijl doet ze de wonderlijke sprookjeswereld van Bomans ontwaken. De voorstelling is ideaal voor
kinderen vanaf 6 jaar, maar ook voor hun ouders: ieder sprookje bevat een hele waaier aan dubbele bodems, die
aan alle leeftijden een glimlach of een traan kunnen ontlokken.
Info : www.astria-trio.com
Een organisatie van ASTRIA MUSIC PROJECTS vzw met de medewerking van

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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HAARSTUDIO MARYSSE

NADINE

HAARSTYLISTE

YOUR HAIR MY CARE

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

Gezinsbond Vichte organiseert voor de 19de maal haar

TWEEDEHANDSBEURS
op zaterdag 16 november 2019, 14u00-17u00
in De Stringe, Ommersheimplein
(Beukenhofstraat) Vichte

De toppers van een tweedehands beurs zijn kinderkleding, speelgoed,
boeken, babymateriaal en zwangerschapskleding. Ook ﬁetsjes en
kindermeubeltjes doen het goed. Met de beurs willen we jonge gezinnen
helpen om tegen een zacht prijsje een uitzet samen te stellen. Gezinnen
kunnen goederen verkopen die nog in goede staat zijn. En als verkoper
krijg je zo nog iets terug van je oorspronkelijke investering.

❱❱

Iedere standhouder blijft gedurende de hele verkooptijd bij zijn stand staan en brengt zijn gerief aan de man (of vrouw).

❱❱

Leden van de Gezinsbond kunnen een tafel (±2m²) huren aan de prijs van €10. Niet-leden betalen €15.

❱❱

De toegang voor de kopers is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden.

❱❱

Er is een cafetaria voorzien.

❱❱

Verkopers kunnen inschrijven tot vrijdag 1 november (of tot alle tafels besproken zijn).

❱❱

Inschrijven:
- onderstaande strook opsturen naar Dirk Gabriël, Oudenaardse Heerweg 179, 8540 Deerlijk
- Of via e-mail naar dirkgabriel6@msn.com
het is zeer belangrijk dat je in de mail ook alle gegevens op de strook vermeldt)
- Uw inschrijving is pas deﬁnitief na het storten van het juiste bedrag op rek. BE61-979-5827384-17
van Gezinsbond Vichte.
Naam van de inschrijver & lidnummer Gezinsbond duidelijk vermelden bij overschrijving!

❱❱

Afspraken
•
•
•
•

Er zal een laad- en loszone zijn in de Vlasschaardstraat tegenover de dienstingang aan de achterzijde van De Stringe.
Verkopers kunnen hun koopwaar uitstallen vanaf 12u00.
De verkoper staat zelf in voor de verkoop van zijn waren en neemt alle onverkochte goederen terug mee.
Dieren, gevaarlijke producten, wapens en etenswaren zijn niet voor verkoop toegelaten.

✂
Ondergetekende ................................................................................................................................................................................... Lidkaart nr.: .................................. - .................................. - ..................................
Straat: ....................................................................................................................................................................................................... nr:. ........................ Gemeente: ..........................................................................................
Telefoon/gsm: ........................ / ........................................................................ of e-mail: ........................................................................................................................................................................................................................,
heeft kennis genomen van de bovenstaande afspraken en schrijft zich in als verkoper op de tweedehandsbeurs van
Gezinsbond Vichte, en reserveert:
 1 tafel aan €10 (met lidkaart gezinsbond) of aan €15 (niet-leden)
Datum: .................................................................

Handtekening: .................................................................
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zaterdag 26 oktober 2019

Bietentocht
Deelname €1 p.p.
(inclusief versnapering, soep en sfeer)
Om 19u verzamelen aan de gemeenteschool De Beukennoot.
Inschrijven noodzakelijk!
Nele Vanderheyde, Beukenhofstraat 67, 8570 Vichte, nele.vanderheyde@telenet.be

Verkoop
Chocolade beert jes

vzw DE NACHTLICHTJES verkoopt heerlijke chocoladebeertjes t.v.v. Kom op tegen Kanker.
Dit ideale eindejaarscadeau is verkrijgbaar in een gemengde verpakking van 300g voor 8 euro
(2 pakketjes voor 15 euro).
Bestellen kan via één van de leden van de Nachtlichtjes, per mail : denachtlichtjesvzw@gmail.com
of via onze facebookpagina : https://www.facebook.com/nachtlichtjes
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Jaarkalender
KSA Vichte meisjes
Met
het kamp in
Zedelgem heeft KSA
Vichte meisjes een
topjaar achter de
rug. Na een korte pauze staat onze enthousiaste leidingsploeg die bestaat uit
42 leidsters 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 meisjes-evenementen aan. Het
startschot van ons KSA-werkjaar wordt
op zaterdag 28 september gegeven.
Van 14u00 tot 17u00 kan uw dochter
komen ravotten aan ons lokaal in het

Beukenhof en kennis maken met haar
nieuwe leidsters. Ook als je nog niet
zeker weet of je lid wil worden van KSA
Vichte meisjes, ben je meer dan welkom. Inschrijven kan nog steeds achteraf! Op zaterdag 30 november
organiseren wij naar tweejaarlijkse gewoonte onze spaghettiavond. De leidsters zorgen voor heerlijke spaghetti en
de leden nemen de inkleding van de
zaal voor hun rekening. Ook dit jaar organiseren we alweer een spetterende
fuif! Haal jullie lightsticks en ﬂuogadgets
maar uit de kast, want wij presenteren u
onze zesde editie van ‘NEONNACHT’.
Alle dansbeentjes zijn welkom op zater-

dagavond 14 maart in De Stringe.
Bandjes zullen tijdig te verkrijgen zijn bij
alle leidsters van KSA Vichte meisjes.
Ons voorlaatste evenement gaat door
op vrijdagavond 3 juli. Dan halen de
leidsters speciaal voor jullie hun beste
frieten
hamburgerbaktalenten
boven! Als kers op de KSA-taart gaan
we op kamp van 12 tot 20 juli naar SintJoris-Weert! 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 hoofdleiding: Laurence Vanderheyden: 0470 55 25 08 en Bieke Decrock:
0498 28 06 39. 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

kapsalon MARIANNE
enkel op afspra ak

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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Kermisweekend
Vichte
Vrijdag 13/09/2019 om 20u00
Herbeleef de Franse muziek met Isabelle et les Jean. Franse chansons op
eigenzinnige wijze. Ze brengen liederen van Julien Clerck,
Serge Gainsbourg, Jacques Brel,...
Toegangsprijs vvk €18 – add €20 (onder 12 jaar gratis)

Zaterdag 14/09/2019 om 20u00
Hoopvolle ECO-COMEDY van de LOW IMPACT MAN (Steven Vroman)
Inkom: €8 volwassenen €2 tot en met 21 jaar - ism de Wereldraad Anzegem

Zondag 15/09/2019 vanaf 14u00
Verschillende standjes met streekproducten.
Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige prijzen.
Doorlopend tentoonstelling van schilderijen en iconen
(met verkoop kunstwerken)
samen met de boekenbeurs van het Davidsfonds Vichte
Kaarten voor het optreden en info Werkgroep Iloilo
familie Vaneeckhout-Vantomme - 056 77 50 22 - Patriek.Vaneeckhout@telenet.be
familie Verschueren-Kerckhove - 056 77 42 24 - info@afmibel.be
familie Nuyttens-Beirlaen - 0496 03 12 34 - niconuyttens@hotmail.com
Met de werkgroep Iloilo organiseren
we met Vichte kermis van 13-14-15/09
terug voor de 21e keer ons kermisweekend ten voordele van ons Braziliaans
project in Salvador da Bahia. Het volledig programma van ons weekend kan
je hierboven terug vinden. Hiermee willen we iedereen uitnodigen voor onze
activiteiten op het kermisweekend.
Ons project Ceifar bevindt zich in één
van de sloppenwijken van Salvador.
Zoals de vele randwijken van de grote
steden in Brazilië zijn deze ontstaan
door een ongecontroleerde groei van
de bevolking en werd gebouwd zonder
planning, waardoor er een groot gebrek
aan infrastructuur is. Het gebrek aan
toekomstperspectief en een laag zelfbeeld van kinderen en jongeren, verlaagt de toegang tot de school en in
combinatie met het gebrek aan ont-

spanningsfaciliteiten en sport, worden
ze een gemakkelijke prooi in de werving
van jongeren voor de drugshandel en
bendevorming met geweld. Vanwege
de noodzaak en de bezorgdheid over
de onderwijssituatie van de kinderen en
jongeren, heeft men via het project Ceifar het initiatief genomen om een pedagogisch project te ontwikkelen door
middel van onderwijs, sport en cultuur.
Het project Ceifar heeft als hoofdbedoeling de levensomstandigheden in
de sloppenwijken te verbeteren via het
toegankelijk maken van de gezondheidszorg, te zorgen voor scholing, kinderopvang, kunst, cultuur, sport,
psychologische bijstand, beroepsopleiding, … Het project wil vooral de kinderen, de jongeren en hun families weg
houden van de drugsbendes, die het
dagelijks leven in de sloppenwijken

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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beheersen.
De acties van dit educatieve project zijn
complementair aan de school.. De families, in de strijd om te overleven, zijn
soms gedwongen hun kinderen op de
straat te laten of alleen in huis achter te
laten, omdat de opvoeding van kinderen
en hun werk moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. Vaak worden de kinderen
het slachtoffer van kinderarbeid,
fysische en psychologische mishandeling, drugshandel en prostitutie. Het
gebrek aan reële kansen leidt vaak tot
heel wat verkropte agressie, die soms
ook op effectieve geweldpleging uitloopt.
Vanuit Brazilië kregen wij drie jaar terug,
via Guido Steemans, onze contactpersoon ter plaatse , de speciﬁeke vraag
om vanuit Vichte mee te werken aan
een psychologisch hulpcentrum, bestaande uit 1 psycoloog/coördinator met
een minimum salaris onder het wettelijk
barema, bijgestaan door enkele stagairs
en 3 psychologen die vrijwillig wat
komen helpen.
Daarnaast kunnen we aankondigen dat
het project van de zonnepanelen succesvol is afgerond. Samen met verschillende sponsors hebben wij vanuit Vichte
een mooi bedrag (€3500) kunnen investeren. Binnen het project Ceifar betaalden de medewerkers in het verleden
maandelijks €1000 aan elektriciteitskosten. Via de zonnepanelen kan men dit
bedrag nu elke maand gebruiken voor
didactisch materiaal, voeding, duurzame
verbetering van de infrastructuur. Zoals
beloofd is er voor iedereen die mee
hielp sponsoren een certiﬁcaat beschikbaar in onze stand in de Oude Kerk, dit
tijdens de activiteiten van ons kermisweekend.
Hiermee hopen we samen met jullie
voor een klein stukje betere wereld te
zorgen, en voor een betere toekomst
voor de families in de sloppenwijken van
Salvador de Bahia.
Hartelijke dank voor elke vorm van ondersteuning voor dit project.

FEEKNIEUWS
Wolf gesignaleerd in Vichte

doen, want zij zijn het vooral die
sprookjes lezen. Vergeet niet dat
kinderen, in tegenstelling tot volwassenen, al lang niet meer in sprookjes
geloven.’

Hij vroeg het gesprek hier af te sluiten.
Hij wilde nog eens teruggrijpen naar
folders van de vorige verkiezingen.
Elpeevee

Nu de veelbesproken Kempense wolf
een begrip geworden is, werd nu ook in
Vichte een wolf waargenomen. Bouwvakkers die aan het werk waren in de
buurt van ‘De Stringe’ - daar is men
blijkbaar iets aan het bouwen - zouden
hem het eerst opgemerkt hebben.
Intussen is de wolf al geïdentiﬁceerd.
Het zou gaan over een dier dat
ontsnapt is uit een sprookjesboek dat
een lezer(tje) achteloos had laten
openliggen - de bouwvakkers bevestigden dat de deur van de bibliotheek
open stond. De uitgever van het boek
heeft alles al toegegeven maar vraagt
begrip voor de wolf.
‘Sprookjeswolven hebben het erg
moeilijk tegenwoordig. De tijd dat je
zomaar grootmoeders of kleine meisjes
met een boodschappenmandje kon
opeten is al lang voorbij: ze kennen
intussen allemaal het verhaal veel te
goed. Bovendien worden jonge meisjes
gewaarschuwd nooit met een vreemde
te spreken, zeker niet in een bos en ook
al niet als het om een wolf gaat.’
Hij vervolgde: ‘En nu ook de dieren al
beginnen te lezen, zijn ook malse
schaapjes of jonge geitjes nog moeilijk
te pakken. Zodra ergens een wolf
opduikt in de omgeving vluchten ze met
zijn allen in een wandklok. Dan weet de
wolf meteen, moegetergd en uitgehongerd, hoe laat het is. Als de
sprookjeswolf zou uitsterven, zou het
een dramatische verschraling zijn van
het sprookjeslandschap!’
Hij gaf nog een raad mee om in de
toekomst problemen te voorkomen.
‘Lezertjes moeten bij het slapengaan
het sprookjesboek altijd stevig toeslaan.
Maar ook de volwassenen moeten dat

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

OOGMETING • CONTACTLENZEN

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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Vichtse Florentine Wielant in museum Gruuthuse te Brugge
Een paar weken geleden brachten wij
een bezoek aan het intussen grondig
gerestaureerde Gruuthusemuseum te
Brugge. Tot onze grote verbazing hing
daar in een zaal een afbeelding van Florentine Wielant, met als bijschrift “Wrijfprent van de grafplaat van Florentine
Wielant – James Weale Circa 1962” De
originele koperplaat hangt in onze
Oude Kerk!

Volgens Weale zou elk oudheidkundig
genootschap “moeten proberen om
een verzameling bijeen te brengen van
facsimile’s van alle bestaande grafstenen in de stad of provincie waar het gevestigd is.”
Dergelijke grafstenen werden door
heel wat factoren bedreigd. Stenen
grafplaten werden uitgehakt en de kerk
uitgegooid samen met andere nutteloze voorwerpen. Of ze worden ingemetseld in muren en zo blootgesteld aan
regen en wind. Koperen grafplaten werden verkocht en gesmolten. Ook landbouwers wisten wat gedaan met oude
grafstenen: men vond ze vaak terug als
‘slie’ (tussenschot) in de koestallen.
De methode om zo’n wrijfprent (in het

Engels rubbing) te maken is: men
plaatst met een vel papier over een
grafplaat en wrijft over het oppervlak
met zwarte was, graﬁet of potloodblink.
Weale maakte vele reizen doorheen
België op zoek naar (koperen) grafplaten. We mogen aannemen dat hij voor
1862 in Vichte is geweest en in de kerk
een wrijfplaat gemaakt heeft. Deze
hangt nu in een zaal van het nieuwe
Gruuthusemuseum, maar zonder enige
verwijzing naar Vichte…
Wie meer wil weten over Florentine
Wielant en de geschiedenis van Vichte,
moet zeker de nieuwe uitgave van ‘Van
der Vichte’ aanschaffen. Vanaf nu verkrijgbaar bij heemkundige kring De
Spinspoele!
Pol Ostyn

Hoe komt dat en wat heeft die James
Weale daar mee te maken? James
Weale (1832 –1917) was een Brits kunsthistoricus die in 1855 naar Brugge verhuisde, waar hij een belangrijk impuls
gaf aan de studie van de Vlaamse Primitieven. Hij had een bijzondere belangstelling voor grafplaten en maakte
er publicaties over.
Om zijn gezin te onderhouden werd hij
broodschrijver, deed betaald genealogisch onderzoek en verhandelde
beeldhouwwerk, liturgische boeken en
kunstwerken en dus wellicht ook zogenaamde ‘wrijfplaten’.

G
O
H
F
D

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

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

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

WIEL
IN
WIEL
Beste sportvrienden,
In samenwerking met de vzw Yvegem
sportief organiseerden we op zondag
2 juni, onder een loodzware zon, het
Belgisch Kampioenschap voor juniores

voor zowel dames als heren. Het derde
hoofdstuk in het BK-verhaal van Anzegem Cycling BK 2017-2020 vzw. Onder
een grote belangstelling aan de aankomst en op het parcours konden we
met eigen ogen de lastigheidsgraad
van de wedstrijden aanschouwen. Werkelijk afzien was het voor deze jonge
renners. En … met een heel mooi podium als bekroning. Volgend jaar zetten
we de kroon op het BK-vierluik met als
apotheose het nationaal kampioenschap voor elite dames en heren op
zondag 28 juni 2020 in Anzegem. Verdere tekst en uitleg zullen uiteraard nog
volgen. Duid deze datum alvast met stip
aan in uw agenda. Het wordt een echte
wieler-feestdag voor onze gemeente.
Zondag 25 augustus 2019 werd in de
Lendedreef terug de gentlemenwedstrijd voor inwoners van Anzegem en
de randgemeenten gereden met start

om 14u00. Daarna kwamen om 16u00
de nieuwelingen aan de beurt met een
wedstrijd van 67,20 km. We mochten
terug heel wat enthousiaste wielerliefhebbers verwelkomen aan de aankomstlijn, waar een gezellige en
sportieve sfeer heerste.
Op zaterdag 14 september 2019 worden jullie, zoals voorgaande jaren, terug
massaal verwacht in de Kerkdreef voor
de 15de “veldcross der Vichtenaren”. In
ons reclameboekje tgv het Kermisweekend dat eerstdaags in je brievenbus zal gedropt worden, kan je het
volledige programma van deze sportieve namiddag raadplegen. Vorig jaar
was werkelijk een topeditie met de vele
deelnemers en de hoge opkomst in een
zonovergoten weide en het kasteelpark
van domein Verhaeghe. Mensen die
vorig jaar van de partij waren kunnen
dat beslist getuigen. Dus terug allen
daarheen!
Kermisdinsdag 17 september 2019
wordt uiteraard opnieuw een hoogdag
in Vichte met de 87ste editie van de
VLAAMSE TEXTIELPRIJS voor elite
met en zonder contract en beloften.
Vorig jaar telde een vroege aanval tien
leiders die het jagende peloton niet
meer te pakken kreeg. Uiteindelijk had
Florian Sénéchal de snelste benen en
vloerde hij ex-Belgisch kampioen Oliver
Naesen en Sep Vanmarcke in de spurt.
Van een mooi podium gesproken, om
terecht als vereniging trots op te zijn.
We verwachten terug een heus pak renners aan de start met traditiegetrouw
een aantal wielervedetten. Enkele topformaties hebben reeds hun deelname
bevestigd voor de komende editie. Het
podium met de voorstelling van de verschillende renners zal opgesteld worden aan de gebouwen van de ﬁrma
Steeno met aanvang van de inschrijvingen vanaf 12u00 tot 13u45. Het startsein wordt terug gegeven op de
Vichteplaats om 14u00 voor een wedstrijd van 14 plaatselijke ronden van 12,5
km of in totaal 175 km over het gekend
golvend parcours, wat uiteraard zorgt
voor de nodige moeilijkheidsgraad
eigen aan de Textielprijs. De aankomst
wordt voorzien rond 17u30 à 18u00,
eveneens ter hoogte van de gebouwen
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van de ﬁrma Steeno.
Je bent van harte welkom in ons popupcafé met gratis toegang en live muziek aan de aankomstlijn. Met de
coupon op de keerzijde van de deelnemerslijst, die te koop aangeboden
wordt bij de start, kan je alvast genieten
van een gratis consumptie. Op een reuzescherm kan je daar het wedstrijdgebeuren en verloop van nabij volgen en
genieten van de koersambiance. Ook
maken velen een tochtje met de ﬁets en
rijden het parcours af om dan af te zakken naar de aankomst.
Sinds enkele jaren steunen we met de
opbrengst van de verkoop van tombolabiljetten een goed doel in Vichte, namelijk om kinderen uit een kansarm
gezin met het Sinterklaasfeest een
mooi en waardevol geschenk te kunnen bezorgen. Zonder de helpende
hand van de vele vrijwillige medewerkers en de bestuursleden zou het ons
niet lukken om onze uit de kluiten gewassen kermiskoers in goede banen te
leiden. Ook kunnen we jaarlijks rekenen
op een groot aantal getrouwe seingevers die ervoor zorgen dat onze wielerwedstrijd vlot en vooral veilig verloopt.
Zeer geapprecieerd en een dikke merci
aan iedereen voor de realisatie van dit
topevenement in Vichte.
Onze oprechte dank gaat eveneens uit
naar de vele sponsors en de Gemeente
Anzegem voor hun ﬁnanciële steun en
inbreng tijdens onze koershoogdagen.
De Textielprijs Vichte is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een van van beste
kermiskoersen van het land en een begrip geworden in de wielerwereld. We
krijgen jaarlijks een uitmuntend rapport
van Belgian Cycling, waar we zonder
blikken of blozen terecht ﬁer op kunnen
zijn.
Met plezier slaan we opnieuw de handen in elkaar om deze wielerevenementen te realiseren en zouden het
natuurlijk heel ﬁjn vinden om je te
mogen begroeten of ontmoeten op
onze organisaties.
Tot op de cross en op de koerse!
vzw Koninklijke Sportvereniging
Wiel in Wiel Vichte.

't Is weer voorbij die mooie zomer … zo
zong Gerard Cox met zijn hit van 1973 …
Het lijkt nog maar gisteren dat we met
Femma Vichte naar de Amandel in SintBaafs-Vijve trokken om te 'verdwalen' in
het prachtige natuurdomein de
Baliekouter.
Hopelijk mogen we rekenen op nog
veel mooie nazomerdagen en kunnen
we genieten van een warme Vichte
kermis (13-17 september).
Ook het werkjaar van Femma Bruisend
Vichte is al goed geschoven, maar we
hebben nog heel wat leuke dingen in
petto!
Op dinsdag 10 september trekken we
naar Lingerie Ohlala in Lendelede waar
we in de BH-klas alles leren over
lingerie, shape wear, pasvormen, enz.
Bovendien wordt de nieuwste collectie

geshowd door een mannequin. Op
woensdag 25 september verwachten
we jullie voor een interessante
gespreksavond met als thema 'de
warmte van het hart voorkomt roest'.
Dit is zeker een aanrader vol nuttige tips
gegeven door een enthousiaste
spreekster.

onder leiding van Gerda Legrand, die
haar eigen vlechtatelier heeft in
Kluisbergen.
Voor alle activiteiten worden de
Femma-leden nog uitgenodigd via de
'blaadjes' of per e-mail.
Niet-leden zijn ook altijd welkom.
Volg onze activiteiten op:

We focussen op onze geest en lichaam
in een les Qigong op donderdag
10 oktober. Op 24 oktober leren we
originele wenskaarten knutselen. En
geef toe, wie krijgt er nu niet graag een
mooie persoonlijke wenskaart in plaats
van een snel digitaal berichtje.

- Facebook: Femma Bruisend Vichte
- Anzegem app op je smartphone / iphone
- Uit in Anzegem
(www.anzegem.be/vrije-tijd)
- www.kavvichte.xtreemhost.com

In november en december gaan we de
sportieve toer op met enkele lessen
line-dance.
Ook in november en december staan
twee digitale lessen “gebruik van de
tablet” op het programma. Uiteraard
kunnen we het werkjaar niet afsluiten
zonder een mooie kerstdecoratie. Deze
keer wordt het geen bloemschikken,
maar maken we een leuk vlechtwerk

KVLV-Vichte Werkjaar 2019
Voorzitster
Greet De Kesel
056/32.56.89
greetdekesel@telenet.be
Secretaresse
Dorine Vandendriessche
056/77.31.37
dorinevds@skynet.be

Bestuursleden:
Martine Ostyn
056/77.97.40
ostynmartine@skynet.be
Carine Synhaeve
056/77.80.88
carine@optieksynhaeve.be
Jolanta Kokoszko
0476/22.30.51
jolanta.kokoszko@outlook.com

Ma 16/09/2019
Do 26/09/2019

3x20 Heule De Vonke
Bedrijfsbezoek
bij optiek Synhaeve 19u00

Do 24/10/2019

Kookles 3: Feestmenu!
19u00 refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Karine Tanghe

November: datum volgt Bakles 19u00

Zo 08/12/2019

Adventsbezinning
Liefde werkt!
14u00 refter Beukennoot
Lesgeefster Mevr. Caroline Coddens
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Voor meer informatie kan je ook altijd
een e-mail sturen naar femmabruisendvichte@gmail.com of contact nemen
met een bestuurslid: Christine Cosaert,
Hilde Dehullu, Cindy D’Hoop, Mady
D’Hoop, Marie-Roos D’Huyvetter, MarieAnn Van Assche, Ingrid Vandepitte.

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

Na de vele zonnevitaminen zijn we
klaar om een bruisend Markantjaar te
starten op 16 september met een markante foor.
We maken kennis met elkaar en de activiteiten voor 2019-2020.

‘NATUURLIJK’ zullen we elke maand
een avond of namiddag genieten van
gezellig samenzijn met een tikkel cultuur, natuur, crea,…
Beste dames, Markant is er voor alle
leeftijden… ook voor jou.

Als afsluiter ‘brood en spelen’ maakten
we er een plezierige avond van in het
Beukenhof met volksspelen, een natje
en een droogje.

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. 0473/21.56.36), Lieve Cosaert, Mia Defoirdt, Linda Lava, Marianne
Van Caenegem, Janique Vangheluwe,
Dorine Verschuere

In ons nieuw werkjaar met als thema

Welkom!

vanaf donderdag 26 september, en
spelen ook op 24 oktober, 25 november en op donderdag 19 december.

dagen reeds heel wat korter en somber.
Daarom willen we jullie nog de kans
geven om er nog maar eens op uit te
trekken : Deze keer op een zondag:
24 november voor een muzikale show
in Riemst. Wie eerder reeds meegereisd heeft, weet dat de ambiance top
was. Inschrijven kan tot eind september.

Op het einde van de avond steeg de
spanning om wie de winnaar werd.
In juni namen we deel aan de dropping
‘bouvelo’ in Anzegem. Dat was genieten van de prachtige streek en onbekende steegjes met toffe opdrachten
onderweg.

We zijn er weer ! Na onze geslaagde
dagreis namen we eventjes rust. Na de
warme zomer, en nu we weer over de
locaties kunnen beschikken, hernemen
wij met de maand september al onze
activiteiten. We hopen dat iedereen een
rustgevende vakantie achter de rug
heeft en weten ook dat velen van onze
Okra-leden er naar uitzien om samen
weer, met vol enthousiasme, aan onze
activiteiten deel te nemen. We vervolgen ons programma :

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar op
“Palingreis” , deze keer op maandag
7 oktober op. Na het genieten van de
lekkere mossels en de paling, bereid op
verschillende wijzen, gaan we de zoetekant opzoeken. We bezoeken een
Frambozenkwekerij., en sluiten onze
dag af met een avondmaal in “De Meerhoek”.
Inschrijven kan op maandag 16 september en we hopen uiteraard weer op een
mooie deelname.

Fietsen: We sluiten het ﬁetsjaar af op
donderdag 19 september. En ook hier
hoort een traktaat bij.

Op Dinsdag 22 oktober 2019 volgt het
“Herfstfeest”, dat zoals gewoonlijk
plaatsvindt in “ de ”Rembrandt” om
14u30. (Voor de leden: Aanvankelijk
stond deze koffienamiddag gepland op
14 oktober, maar omdat de gemeente
die dag een seniorenshow heeft ingepland, hebben wij alles uit de kast gehaald en inspanningen gedaan om
onze reservaties, zonder grote kosten,
aan te passen. Wij hadden voor die dag
een heel mooi programma. Het zou
zonde zijn mochten niet al onze leden
er niet kunnen van genieten.) Wij hopen
dan ook op een talrijke opkomst.

De petanquespelers starten opnieuw

Dan zijn we November en worden de

Kaarten en Rummicub: Op donderdag
5 september starten we opnieuw en
vervolgen op donderdag 3 oktober, 7
november en 5 december
Wandelen: Elke donderdag vanaf 12
september, daarna op 10 oktober, 14 november en we sluiten het wandelseizoen af op 12 december met een
traktaat.
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En dan nadert de winter en het eindejaar met rasse schreden. Tijd om onze
vrijwilligers te bedanken. Dit doen we
op vrijdag 13 december 2014 met een
voldoeningsfeest
We maken intussen ook onze kerstversiering klaar voor het “Kerstfeest” dat
doorgaat in de “Rembrandt op maandag 16 december 2014 om 14u00. Ook
hier hebben we weer voor prima amusement gezorgd.
Okra zit dus niet stil : We houden ons ﬁt
met weer een vol programma dus naar
het eind van het jaar toe.
Voor iedereen die graag bij onze Okrafamilie wil aansluiten en lid wil worden
van onze vereniging, weet dat iedereen
welkom is. Geef een seintje en wij
komen bij je langs.
Tot Ziens
Het Okra-Bestuur
O.K.R.A.
Trefpunt VICHTE

Kalender Neos Vichte
Voor Neos Vichte is het nieuwe werkjaar 2019 – 2020 aangebroken. Samen
met ons actief bestuur ben ik ﬁer voorzitter te mogen zijn van 175 enthousiaste Neos-leden. Wij vertegenwoordigen
met Neos een deel van het seniorenmiddenveld van Vichte en Groot-Anzegem en zelfs een eind daarbuiten. De
seizoenen en de jaren vliegen zo voorbij: als zestigers, zeventigers, tachtigers
en zelfs negentigers, willen we blijven
kleur geven aan onze dagen. Het leven
hoeft voor ons, senioren, zeker niet saai
te zijn. Mede dankzij de vele en diverse
activiteiten van Neos kunnen we blijven
genieten van interessante uitdagingen.
De leden van onze club beseffen en ervaren dat er bij Neos Vichte altijd wel
iets te doen is. Kijk maar naar ons
eigen club-programma (hier verder in
dit krantje) en ook naar het aanbod van
Neos nationaal/provinciaal. We hebben
om de twee maand onze algemene ledenbijeenkomst in Salons Rembrandt in
Vichte: een gratis namiddag vullend
programma met o.a. een koffietafel en
een interessante spreker of een ludiek
optreden.
En afwisselend (ook om te twee maand)
organiseren wij een bedrijfsbezoek of
dagreis naar streken en steden hier in
België, maar ook in Noord-Frankrijk of
Zeeland. Onze bezoeken zijn altijd zeer
gevarieerd met een mix van cultuur, architectuur, lokale bezienswaardigheden
en verrassende belevenissen, zonder
het culinaire te vergeten. Tevens organiseren wij jaarlijks een aantrekkelijke
meerdaagse reis.
Daarnaast kunnen onze leden genieten
van sportieve activiteiten (ﬁetsen, wandelen, petanque) of van de kaartcompetitie. Wij maken ook een aantal
culturele activiteiten zeer toegankelijk,
zoals toneel, ﬁlm, musicals en ook grotere spektakels, zoals dit jaar met de
Abba-musical in Antwerpen of de nieuwe Daens-productie van Studio 100 in
Puurs.

Onze naam en slogan, Netwerk van Ondernemende Senioren (Neos) dekt dus
zeker onze activiteiten en onze spirit: wij
blijven op onze oudere dag ondernemend om bij te leren, om te genieten,
om onze horizon te verruimen, maar
ook om contact te houden met leeftijdsgenoten en gelijkgezinden of andersdenkenden. Ben je nog geen lid:
contacteer gerust iemand van ons bestuur voor een babbel en wat extra toelichting. Altijd welkom om lid te worden
van Neos Vichte!
Paul Vandenbroucke

Cammu “Wat moet ik geloven dokter?” + kerstkoeken en kaarting in
Salons Rembrandt
Voor de ledenvergaderingen van
oktober en december kunnen vrienden en kennissen van de leden
meekomen aan €10 euro voor
beide vergaderingen, dit ter kennismaking. Wie belangstelling heeft,
kan zijn naam doorgeven aan voorzitter Paul paulbritt@telenet.be of
secretaris Myriam myriamneosvichte@telenet.be

Nieuw jaarprogramma tot eind 2019 :
Volgende activiteiten zijn gepland:
Iedere dinsdagnamiddag een activiteit:
petanque (1e) om 14u op Transfo Zwevegem;
wandelen (2e) 14u op de parking Nieuwe Kerk Vichte;
kaarten (3e);
uitstappen (4e)
Iedere woensdagnamiddag
ﬁetsen bij droog weer, vertrek om 14u
aan de kerk. Vanaf 1 mei: elke woensdag damesﬁetsen: vertrek om 19u aan
de kerk, ﬁetsen tot 20u
Filmnamiddag: in de Budascoop te
Kortrijk telkens 1e maandag om 14u30
September
Dinsdag 10 september:
wandeling Stasegem
Donderdag 19 september:
daguitstap naar Poperinge en omgeving
Oktober
Dinsdag 8 oktober:
wandeling
Dinsdag 15 oktober:
voordracht door André Sonneville
“Levenslang thuis wonen” + hapje
en drankje + kaarting in Salons Rembrandt
November
Zaterdag 2 november:
Musical “The Abba Story” in de
Stadsschouwburg in Antwerpen
Dinsdag 12 november:
voorronde Neos quiz in Heule
Dinsdag 26 november:
daguitstap naar Zeeland
December
Dinsdag 17 december:
voordracht door dokter Hendrik
- 15 -

Wat vind je nog in ons jaarprogramma 2019-2020:
Dinsdag 21 januari:
Nieuwjaarsfeest (Salons Rembrandt)
Donderdag 23 januari:
Nieuwjaarsconcert met Sonny Vandeputte “Ode Cabaretiers” in CC De
Leest in Izegem
Dinsdag 25 februari:
bedrijfsbezoek Barco
Dindag 17 maart:
voordracht door mevr. Debbie Demiddel “Verslavingen bij jong en oud”
+ kaarting( Salons Rembrandt)
Zaterdag 21 maart:
optreden van Andrea Bocelli in het
Sportpaleis in Antwerpen
Dinsdag 28 april:
daguitstap naar Waterloo
Dinsdag 19mei:
optreden van de Jeanpetters “de
Closjaars” + kaarting (Salons Rembrandt)
Dinsdag 26 mei:
Sportdag in de Happy in Waregem
Donderdag 11 juni:
Musical “Daens” – Studio 100 in
Puurs
Dinsdag 23 juni:
daguitstap naar Noord-Frankrijk met
o.a. de Cité Familistère de Guise
Dinsdag 14 juli:
voordracht door Luc Soete, “Veiligheid en energie bij u thuis” + kaarting

Neem ook gerust een kijkje op
www.neosvzw.be/vichte of mail naar
myriamneosvichte@telenet.be
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VICHTE
KERMISWEEKEND

Vrijdag 13 september
20u00:

Herbeleef dankzij IloIlo de Franse muziek met Isabelle et les Jean.
Franse chansons op eigenzinnige wijze. Ze brengen liederen van Julien Clerc,
Serge Gainsbourg, Jacques Brel,... Dit gaat door in de Oude Kerk

Zaterdag 14 september
Sportieve namiddag: 15de “VELDCROSS DER VICHTENAREN”
Vanaf 18u00: Vrij podium - Café Den Hert
19u00:
Grand View met Vichtenaren Stefaan Delaere & Dries Dewaele - Café Den Hert
20u00: Hoopvolle ECO-COMEDY van de LOW IMPACT MAN (Steven Vroman) door IloIlo ism
de Wereldraad Anzegem in de Oude Kerk Vichte
20u30: Optreden van Nieuw-Zeelandse band Sanders & Alley - Café Den Hert

Zondag 15 september
St.-Stefanuskerk - Feestelijke eucharistieviering met de koninklijke muziekvereniging St.-Cecilia Vichte
11u00-18u00: Fluvia Vichte “Laatste” opendeurdag of “Sluit-De-Deurdag”. Laatste keer bezichtigen van de kazerne en het materieel + uitleg i.v.m. brandpreventie. Voor kinderen
staat er o.a.een springkasteel en krijgen ze een verrassing bij het indienen van hun
kleurprent van de brandweer. De volwassenen zijn welkom in onze pop-upbar.
De verhuis naar de Belgiek is voorzien in november.
Vanaf 14u00: Vers geperst – voorstelling boeken/ programma, Oude Kerk door Davidsfonds
i.s.m. Ilo-Ilo.
Vanaf 14u00: Verschillende standjes met streekproducten. Gezellig samenzijn in de bar, tombola met prachtige prijzen. Doorlopend tentoonstelling van schilderijen en iconen
(met verkoop kunstwerken). Dit gaat uit van IloIlo, samen met de boekenbeurs van
het Davidsfonds.
14u00-19u00: De mensen die vooraf ingetekend hebben, kunnen hun boek “van der Vichte”
(de Spinspoele) afhalen in de Oude Kerk. Er is ook gelegenheid tot aankopen van het
boek.

Maandag 16 september
9u30:

St.-Stefanuskerk, Jaargetijde voor alle overledenen met uitvaartdienst in de
St.-Stefanuskerk sinds kermiszondag 2018.
De leerlingen van het 6de leerjaar verzorgen deze viering.

Dinsdag 17 september
87ste editie van de “VLAAMSE TEXTIELPRIJS”
12u00-13u45: ﬁrma Steeno, inschrijving en voorstelling renners op podium Oudenaardestraat
14u00:
Start: Vichteplaats - 175km - 14 ronden van 12,5km
Aankomst: Oudenaardestraat met pop-up café
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10u30:

