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Voorwoord:

Een tekort aan
infrastructuur
voor de Vichtse
verenigingen
We kregen van verschillende verenigingen de klacht dat
er in Vichte een groeiend tekort is aan infrastructuur.
Vichtse verenigingen vergaderen momenteel in huizen
van bestuursleden, café’s of zaaltjes in Tiegem, Kaster,
Ingooigem. In de gemeentelijke infrastructuur te Vichte
kan het bijna niet meer.

4.Andere infrastructuur zoals de Oude Kerk (aanslepend
renovatiedossier) en het zaaltje FIFTA is niet of
nauwelijks toegankelijk voor verenigingen.
5 De verenigingen kregen het aanbod van de school om
ook de refter van de Beukennoot te gebruiken. Je
kan reserveren bij het secretariaat op nr.
056/778281. We informeerden en de refter kan
volgens de directrice gereserveerd worden op
weekdagen ‘s avonds of in de weekends de hele
dag. Dit is uiteraard een mooie tussenoplossing maar
zou het niet beter zijn dat de school in hun refters
(zowel in de Beukennoot als in de Ranke) de
kinderopvang verder organiseert? Ze hebben er
bovendien een mooie en veilige speelplaats.

1. Momenteel is de Stringe – oorspronkelijk bedoeld
voor de Vichtse verenigingen – bijna volledig
ingepalmd door de kinderopvang .
We hebben uiteraard begrip dat een degelijke en
veilige kinderopvang nodig is maar moet dat zo nodig
in de Stringe?
2.Het lokaal “Prutske” werd door Beweging.net, Okra,
Femma. e.a.... in het verleden volledig uitgerust met
een nette keuken (incl. microgolf, kasten, kookblok,
dampkap, afwasbak, 60 stoelen, 9 tafels., ...)
Het gemeentebestuur “betaalde” slechts een luttele
250 euro hiervoor op voorwaarde dat het lokaal ter
beschikking zou staan voor de verenigingen.
Momenteel is “Prutske” ook exclusief voor de
kinderopvang en is het lokaal niet meer toegankelijk
voor onze verenigingen.
Blijkbaar is een “gegeven woord” hier vergeten.

We dringen erop aan dat het gemeentebestuur
Anzegem hier werk van maakt. Escolys zal niet de
oplossing zijn voor alle problemen.
We pleiten voor een behoud van infrastructuur voor
het verenigingsleven in alle deelgemeenten.
Wij menen dat het verenigingsleven een essentieel
onderdeel is van het sociaal netwerk dat in onze
dorpen bestaat. Het stimuleren van de heropleving –
post-corona – van het verenigingsleven is een
kerntaak van een gemeentebestuur, ook dat van
Anzegem.

3.Het reservatiesysteem voor de culturele infrastructuur
is niet optimaal. Je moet immers wachten op een
akkoord dat door “derden” moet toegevoegd worden.
Zelfs als de ruimte vrij is, kan je nog een “njet” krijgen
nadien.
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Wij wensen iedereen een prachtig jaareinde en een gelukkig 2022!
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Sint
Stefanus
kerk

• Kerstviering op kerstavond 24 december om 17u30 en op zondag 26
december (2de kerst) om 10u15
• Driekoningenviering op zondag 2 januari 10u15
• Weekdagvieringen
- Elke maandag/dinsdag/donderdag
om 18u00 in de Emmaüskapel (zijkant kerk Vichte)
- Op vrijdag steeds in de kerk om
18u00
- Elke zondag eucharistieviering om
10u15

Een groepje parochianen trok naar het zwaar geteisterde Trooz (dorp in de Ardennen) om de inwoners te helpen na de watersnood. We zamelden meer dan
3000 EURO in! Heel wat mensen bezorgden heel wat materiaal! Alles is ondertussen goed aangekomen! Dank in naam van alle slachtoffers van de overstroming!
Wens je een jaarmis voor een overledene of een andere intentie aan te vragen
dan kan je terecht bij zuster Jeannine
056/777535. Voor een doopviering, uitvaartdienst, een huwelijksviering, relatiezegen of jubileum (ook in beperkte
kring indien gewenst) kan je terecht bij

diaken Jean-Yves 056/423710.
De St.-Stefanuskerk is tijdens de wintertijd elke dag open van 8u30 tot 17u00.
Je kan er steeds terecht voor een moment van gebed of om een kaarsje te
ontsteken.

Nieuwe openingsuren! Om je nog meer tot je dienst te zijn @bib Vichte…
Vanaf 1 januari 2022
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

16u-18u
16u30-20u
16u-18u
9u-12u

Kom tijdens onze nieuwe openingsuren of op afspraak genieten van
deze boeiende tentoonstelling:

TAPIJTSGEEST @ BIB VICHTE
7 december tot 21 januari
Kamerbreed, hoogpolig of vliegend. Heel wat tapijten en meubelstoffen worden sinds de jaren 50 in Zuid-West-Vlaanderen geproduceerd.
Het ‘rekkeketjek’ van weefgetouwen klonk streekgenoten als muziek
in de oren. Weverijen in het straatbeeld waren er schering en inslag.

De expo Tapijtsgeest neemt je mee naar de wereld van schietspoelen, (thuis)wevers, kartonkappers
en bobijnopzetters!
Tapijtsgeest is allesbehalve een klassieke expo. Vijftien tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de tapijt- en meubelstoﬁndustrie in Zuid-West-Vlaanderen.
Kies je doos, laat je zintuigen prikkelen en ontdek. Dwaal je mee door de herinneringen van oud-textiliens?
Los jij de mysterieuze tapijtmoord op in de escape-the-box? Of breek je het record weversknoop-leggen?
Voor meer info over deze tentoonstellingen, neem contact op met de bib: bibinfo@anzegem.be - 056/681422

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

De Clercq Kurt
DAK- ZINK- KOPER- EN SCHRIJNWERK

F OTO G R A F I E

Harelbekestraat 5 | 8570 Vichte | 056 77 51 65

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

Vichteplaats 7 • 8570 Vichte
056/78 25 40
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La Gioia
Reis op 18, 19 en 20 maart terug in de tijd naar de hoogdagen van de rockgroep
Queen. Om het 20-jarig bestaan van Koor La Gioia en 50-jarig bestaan van Queen
te vieren, brengen we een mooi stuk uit het repertoire van de band.
Voor deze gelegenheid vervoegt de Queen-coverband Mother Mercury ons op de
planken: een combinatie waarbij je onmogelijk stil kan zitten! Geniet van Queen’s
geniale en meest bekende composities, en blik samen met ons terug op een van
de grootste successen die de muziekwereld gekend heeft.
Don’t Stop Us Now, want we garanderen een avond vol rock en sfeer!
Vrijdag 18 maart 20u
Zaterdag 19 maart 20u
Zondag 20 maart 17u
Info en tickets (genummerde plaatsen): www.koorlagioia.be

Beste
dorpsgenoten,
2021 is bijna voorbij
en was voor ons
een jubileumjaar:
de koninklijke muziekvereniging SintCecilia Vichte bestaat dit jaar 90 jaar!
We hadden heel wat festiviteiten gepland, maar die zijn om bekende redenen niet kunnen doorgaan helaas. Maar
we blijven niet bij de pakken zitten: ons
feestcomité is volop bezig om de geplande activiteiten te laten plaatsvinden
in het komende jaar` 2022.
Laat ons zeggen dat we dan ons 90+1jarig bestaan vieren. Er zullen enkele
evenementen tussen zitten die iedereen in ons dorp zullen bekoren!
Ziehier een klein overzicht van wat we
tot nu toe weten i.v.m. onze publiek toegankelijke activiteiten - dit steeds uiteraard onder voorbehoud van eventuele
maatregelen op dat moment (niets is
zeker helaas):
- Ons traditioneel kippenfestijn zou
plaatsvinden in februari 2022
(we mikken op 13 februari). Hou onze
Facebook-pagina zeker in de gaten!
- Op 21 mei 2022 komt niemand minder dan Günther Neefs samen met
onze fanfare een concert brengen
“Route 66” - een muzikale reis door
de USA! Zet deze datum zeker vast in
jullie agenda!
- Op 8 en 9 oktober hebben we
ons herfstconcert in CC De Stringe
en deze editie steken we in een speciale verjaardagsverpakking.
We gaan zeker niet stil zitten en hopen
dat alles kan doorgaan in veilige omstandigheden voor iedereen.
Alle activiteiten zijn te vinden op onze
Facebook-pagina
www.facebook.com/sintceciliavichte
of op onze website sintceciliavichte.be
We wensen iedereen een ﬁjn eindejaar,
hopen dat iedereen gezond mag blijven
en dat we nog veel gezelligheid mogen
brengen met muzikale klanken!
Warme groeten,
Namens Sint-Cecilia Vichte
VERZEKERINGEN I SPAREN I BELEGGEN

Verzekeringen
Notebaert

Bieststraat 5 I 8573 TIEGEM I 0489 76 11 33
www.verzekeringennotebaert.be
B E L E G G I NG E N | K R E DI E T E N | A L L E VE R Z E K E R I NG E N

ga met vertrouwen de toekomst tegemoet

kapsalon MARIANNE
enkel op afspraak

Waregemstraat 43 - 8570 Vichte
056 77 98 16 - info@zakenkantoorvanhoutte.be
www.zakenkantoorvanhoutte.be
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KSA
Vichte
meisjes
Beste KSA’ers
en sympathisanten,
Dat KSA Vichte meisjes er
knallend is ingevlogen mag
zeker gezegd worden. We kijken tevreden terug naar onze
geslaagde
evenementen
BEECH FEST en de ouderavond. Bedankt aan alle ouders, familie en vrienden die
hier telkens talrijk aanwezig
waren! Natuurlijk hebben we
nog heel wat andere evenementen op het programma
staan de komende maanden.
Op 12 maart organiseren we

De leidingsploeg KSA Vichte meisjes
onze gekende fuif Neonnacht, verdere info
hierover kunnen jullie weldra vinden op
onze Facebook pagina. Op 1 juli kan iedereen die het wenst weer komen genieten
van een heerlijke portie friet en een gezel-

Tot nog toe was het reeds een topjaar
voor KSA Ter Vichten. We mochten het
werkjaar opstarten in code groen, en
konden daardoor al heel wat ﬁjne activiteiten organiseren. Het KSA-jaar is
echter nog jong, waardoor nog heel wat
op de agenda staat!
Na het succes van de vorige wijnverkoop, organiseren we er ook dit jaar
eentje. Op 18 december mag u opnieuw heel wat KSA-koeriers verwachten in het straatbeeld, want dan
verdelen we jullie talrijke bestellingen.

lige sfeer, de ideale manier om de zomer in
te zetten! Enkele weken later, van 12 tot en
met 20 juli, trekken we er met de hele KSAbende op uit naar Westmalle voor opnieuw
een spetterend kamp!

Na een jaartje zonder, hopen we op
vrijdag 4 februari ook opnieuw onze
quiz, Kwistda, te mogen organiseren.
Laat het studeren alvast beginnen! Het
belooft een topeditie te worden, vol originele rondes. Ook onze fuif is dringend aan een plaatsvindende editie
toe. Op 16 april gooien we dan ook nog

eens alle remmen los op Strandbal,
allen daarheen!

Advocatenkantoor

Coucke & ‘t Jampens
Hoofdkantoor

Greet Coucke
advocaat

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
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Na een lange periode zijn we er begin
september met een spetterende activiteit weer in gevlogen.
Op deze zalig warme zomeravond genoten we buiten van een deugddoend
weerzien. We konden ons rijkelijk bedienen aan de originele Music foodtruck. Na het vele babbelen, zongen we
verzoeknummers mee met de verrassende Airkesmachine. We sloten deze
prachtige avond in ambiance af met een
polonaise bij kaarslicht. Het brommertje
reed nog enkele toeren op de speelkoer en verdween in de duisternis… geslaagd!
Nog in september hadden we een
boeiend bezoek aan FOODACT 13. We
werden overtuigd van de duurzaamheid
van dit TOPproject: de verse voedseloverschotten uit vele winkels worden
elke dag in Kuurne gesorteerd en vandaar verdeeld naar sociale - en welzijns-

organisaties.
Hier
worden mensen tewerkgesteld die moeilijk een job vinden.
Naargelang hun mogelijkheden doorlopen ze binnen dit
project één of meerdere opleidingen, met
de bedoeling hierna
terug aan de slag te
kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.
We reden met een goed gevoel terug
naar Vichte.
De activiteiten volgden elkaar snel op
en we mochten telkens op een mooie
opkomst rekenen na een bijna leeg
agendajaar. Dr. Isabelle Nolens legde
ons op een realistische en aangename
manier uit hoe er medisch en verantwoord aan plastische chirurgie wordt
gedaan. Ze eindigde met het wijselijk
besluit dat we ons vooral goed in ons
vel moeten voelen. Dankjewel, dokter.
Na een paar keren uitstel kwam Veerle
Taelman van ‘Olive’ op 8 november bij
Film: op maandag om 14u30 in Budascoop Kortrijk (10/01-07/02-07/0325/04-09/05-13/06)

Er staan voor Neos Vichte heel wat activiteiten op til. We kunnen enkel hopen
dat die - omwille van corona - kunnen
doorgaan. Op de kaartingen en ledenvergaderingen is uiteraard CST en
mondmasker verplicht, zolang de reglementering dit voorschrijft.
We wensen alle lezers een ﬁjn, vooral
GEZOND eindejaar en hopelijk kunnen
we in de loop van 2022 met ons allen
het verenigingsleven enigszins normaal
hervatten.

Maandelijkse activiteiten
Wandelen: 2de dinsdag om 14u30
Kaarten: 1ste maandag om 14u30 in
Café den Hert

Wekelijkse activiteiten
Fietsen: woensdag om 14u, avondﬁetsen: in de periode mei-sept elke
woe om 19u
Petanque Vichte: op dinsdag om 14u30
Ledenvergaderingen op 3de dinsdag
Uitstappen meestal op 4de dinsdag
Www.neosvzw.be/vichte
Secretaris: myriamneosvichte@telenet.be

Jaarprogramma
Di 21 december: Kerstvergadering met
optreden van Vocalix en koffietafel
in zaal Te Lande
Zo 9 januari: André Rieu in Sportpaleis
Antwerpen

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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ons aan met duizenden parels in alle
grootten, kleuren en materialen. Naar
eigen smaak en behoefte maakten we
een juweel en konden onder haar deskundige begeleiding tevreden naar huis
met een unieke, eigen creatie. Hoe
leuk is het niet als je een complimentje
krijgt en kan zeggen: ‘dit maakte ik zelf‘.
We kijjken hoopvol uit naar onze volgende activiteiten, die we graag, met
respect voor de gangbare reglementering, in alle veiligheid willen laten doorgaan. Tot gauw!
Je kan ons contacteren op markantvichte@gmail.com of bij
Riet Tack 0473 21 56 36
Di 11 januari: Wandeling
Di 18 januari: Nieuwjaarsfeest met
misviering en aansluitend in zaal Te
Lande receptie, diner en animatie
door Jan Wuytens.
Ma 24 januari: Nieuwjaarsconcert “3
vocci” in CC De Leest in Izegem
Di 8 februari: Wandeling
Di 15 februari: Onder voorbehoud bedrijfsbezoek Inagro-Agrotopia
Roeselare
Di 1 maart: Ledenvergadering met
voordracht door Manu Adriaens
“Een geluk komt nooit alleen” + kofﬁetafel in zaal Te Lande (uitgestelde vergadering van 16/11)
Za 5 maart: Andrea Bocelli in Sportpaleis Antwerpen
Di 8 maart: Wandeling
Di 15 maart: Ledenvergadering met
Carl Berteele “De koers, ons leven”
+ koffietafel in zaal Te Lande
Do 17 maart: “Absurditeiten” met Bert
Kruismans en Jan Desmet – CC de
Brouckere in Torhout
Di 19 april: daguitstap naar Leuven

Een getuigenis van Vichtenaar Maurice Byttebier (°1924 - ✝2019)
“Het geheugen van Vichte mag niet
verloren gaan.” Met de Heemkundige
Kring “De Spinspoele” proberen we ons
steentje bij te dragen. Als lid van deze
vereniging maakte ik in juli 2017 een afspraak met Maurice Byttebier (°Vichte
1924 - +Waregem 2019) in zijn woning
in de Oudenaardestraat. Ik luisterde
uren naar wat hij vertelde over zijn
jeugd, de oorlogsjaren, de bloeiende
textielnijverheid… Zijn verhaal startte bij
zijn vader die als 12-jarige jongen als
wever-monteerder ging werken in het
bedrijf van de gebroeders Steverlynck.

Tijdens de oorlog reden André Leroy,
Frans Loosveld, Marcel Deslee en ik iedere zondag met de ﬁets naar cinema
“Hogerop” in Deerlijk om er naar een
Duitse ﬁlm te gaan kijken. Die ﬁlmzaal
was gelegen in de Hoogstraat in het
gebouw van de latere schoenwinkel
Binca.
Bij het begin van de mobilisatie leerde
Maurice Esperanto (een universele taal).
Meester Gerard Faveere had een Tjech
gevonden die de cursus kwam geven in
de jongensschool. Meester Gerard had
zijn vader als schoolhoofd opgevolgd in
1932.

Lendedreef – Beukenhofstraat, was de
broer van Pol en hun vader was bakker.
Mijn vader, Aimé, was civielarbeider geweest in WOI bij de Somme en hij vond
dat ik moest onderduiken. Ik heb zijn
raad opgevolgd en heb tijdens de oorlog dan ook jaren ondergedoken geleefd.
Ik was goed bevriend met Marcel Deslee. Hij werkte op het vliegveld in Abeville in Frankrijk en op een dag kwam
hij op verlof naar huis. Ik schreef zogezegd een brief naar mijn ouders en gaf
die dan mee aan Marcel toen hij terug
naar Frankrijk trok. Hij postte mijn brief

Maurice Byttebier (1924-2019)
Deel 2
Maurice bleef op het bureau werken tot
10 mei 1940. Op 17 mei verliet het gezin
Byttebier-Michels hun huis en vluchtte
met de 4 kinderen tot in Desselgem. Al
snel keerden ze terug naar hun woonst
in de Oudenaardestraat die ondertussen voor een dag en een nacht bezet
was door Duitse officieren.
Maurice vertelt:
“Op 28 mei 1940 volgde de capitulatie.
Steverlynck weefde veel voor de overheid, voor hospitalen, voor burgers en
nu ook voor het Duits leger. Tijdens de
bezetting kwam Mr. Deman terug als
productieleider. Hij werd later nog textielleraar in het VTI te Waregem. Zijn 2
ongehuwde zussen waren concierge
bij de ﬁrma Steverlynck. Zijn broer Gerard was smid in Waregem en had ook
een winkel in de Molendreef en verhuisde later naar Canada.

Foto uit “Ons Volk” uit 1937 – Esperanto-groep in Vichte – Rosa Debaveye houdt rechts
de vlag vast.

Maurice:
“In 1942 kwamen de Duitsers jonge
mannen, ouder dan 18j., opeisen om in
Duitsland te gaan werken. Ik moest mij
aanmelden te Kortrijk in de “Werbestelle” dicht bij de Vlasmarkt. Ik werd goedgekeurd en werd verwittigd dat ik zou
moeten vertrekken naar Hannover.
Roger Parmentier was in die tijd secretaris bij een Duitse dokter.
Thuis hadden ze een duivenmand (valies) gekocht en die stond klaar, gevuld
met kleren, voor het geval ik snel
zou moeten vertrekken. Er waren soms
echte razzia’s om de ondergedoken
jongens op te sporen. Secretaris
Georges Demeyer was verplicht om de
Duitsers adressen te bezorgen en hij
begeleidde hen in hun zoektocht.
Georges was afkomstig van op de hoek
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dan in Frankrijk zodat het erop leek dat
ik daar ook verbleef. Zo kreeg mijn
moeder 1 keer bezoek van de Duitsers
die naar mij vroegen. Mijn moeder
toonde dan de brief en zei dat ik in
Frankrijk zat.”
Maurice leefde ondergedoken en sliep
soms bij een tante, soms bij grootvader
aan de overkant van zijn huis, soms in
de fabriek van Steverlynck boven de
stokerij.
Tijdens deze periode ging hij vaak
“pressen”, olie maken van lijnzaad, bij
familie op de Engelhoek. Hier en daar
kochten mensen clandestien lijnzaad in
Noord-Frankrijk. De olie werd dan in het
geheim verkocht om er zwarte zeep
van te maken.

Tijdens de oorlog waren de lonen zeer
laag. Maar zijn moeder zei: “Vader, we
hebben genoeg geld, ge kunt het geld
van u en uw zus samenleggen om vlas
te kopen om “bashen” (= dekzeil) te
weven.” Ze kochten een kettingboom
en inslag die op een zaterdag in de
vroege uren op een weefgetouw gelegd werden. Er werd enkel geweven in
’t weekend en ’s nachts. Helaas werd
alles toch op een morgen ontdekt door
Belgische controleurs. Rond 4u riep iemand: “Maakt u weg, heel Vichte wordt
gecontroleerd op thuiswevers.” Mauri-

7 sept.1944. De Schotten trekken van Deerlijk naar Vichte.

Van de 24 weefgetouwen waren er 12
jaquardgetouwen voor matrassentijk en
12 armure-getouwen voor een soort
meubelstof.
Van de meters stof die geweven werden werd 10% van de winst gebruikt om
de weefgetouwen terug af te betalen.
Wanneer een 24ste deel afbetaald was,
was het weefgetouw van Aimé. “Ge
moogt dan zelf fabrikant spelen”, zei
Emmanuel. Het bedrijf “Aimé Byttebier
– Michels” werd stopgezet in 2014.
In 1951 huwde Maurice met Rosa Debaveye (1926-2020). Zij was de dochter
van Aloïs Debaveye en Augusta Rogé,
thuiswevers in de Pieter Busschaertstraat.
Zij kregen 2 kinderen: Herman Byttebier en Brigitte Byttebier.

Plaats, Vichte - Feest met de bevrijding

ce is onder een bed gekropen bij zijn
tante. De weefgetouwen werden ontdekt, geregistreerd en verzegeld.
Daarna gingen vooral de thuiswevers
katoen weven want dit was niet herkenbaar (men wist niet of het officieel was
of zwartwerk). Er werd veel “bassestof”
gemaakt met jutegaren dat gesponnen
was in Noord-Frankrijk en deels via de
zwarte markt verhandeld werd. Daarna
kwam er een tijd dat er “schortestof”
werd gemaakt, een geruite stof voor
voorschoten en dit gebeurde tot aan
het einde van de oorlog. Deze “schortenstof” is men bij Byttebier beginnen
weven vlak na WOII.
In 1947 volgde Emmanuel Steverlynck
zijn vader Charles op als baas van de
ﬁrma Steverlynck. Maurice werkte er op
het bureau en was er verantwoordelijk

voor de hele afdeling “grondstoffen”.
Maurice werd later spelend lid van een
eigen orkest van de ﬁrma Steverlynck.
Emmanuel kwam op een dag zeggen
aan Aimé dat ze planden om een fabriek te bouwen op zijn grond. Als eigenaar van Picanol-weefgetouwen
hadden ze moeilijkheden om zelf verder te weven. De Europese klanten
waren niet akkoord met het feit dat ze
weefgetouwen moesten kopen van
mensen die concurrenten waren.
De nieuwe fabriek kwam er en er werden 24 getouwen in ondergebracht.
Aimé, vader van Maurice, werd eigenaar van de fabriek maar weefde à façon
(= op loon). Hij kreeg ook 18 wevers personeel mee. Op 12 nov. 1947 zijn ze beginnen weven in 3 ploegen in de
nieuwe ﬁrma Aimé Byttebier – Michels.
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Jacquard-weefgetouw (épinglé-getouw) gemaakt bij de ﬁrma Gebr.Lefèbre uit Deerlijk

Chantal Depaemelaere

Dag Femmaatjes
Oh my dear, what a year !
Dit mag toch wel gezegd worden van
het voorbije jaar …
Een enthousiaste heropstart van onze
activiteiten in september en we waren
weer vertrokken… dachten we… Jammer genoeg noodzaakt de huidige situatie ons om het weer wat voorzichtiger
aan te doen.
Dit betekent ook dat we ons nieuwjaarsfeest voor de tweede keer op rij
moeten schrappen.
Maar niet getreurd, het bestuur heeft
ondertussen toch een ﬁjn programma
voor 2022 uitgewerkt, met een variatie
aan activiteiten. Zo staan er diverse creatieve workshops op de planning: met
klei, met papier maché, met droogbloemen… De uitwaaitocht in combinatie
met een lekker ontbijt is ondertussen

ook een traditie geworden. Net zoals
de daguitstap.
In mei laten we ons nog adviseren over
onze garderobe en in juni neemt Nathalie Kint ons mee voor een natuurwandeling met degustatie van een glaasje
wijn. Avondje uit op 1 juli wordt beslist
een topper, maar wat het wordt, houden we nog eventjes als verrassing!
Zet de datum zeker al met stip in je
agenda.
Het programma voor het najaar houden
we in petto voor een volgende Verteller.
Kooklessen staan jammer genoeg niet
meer gepland, bij gebrek aan een zaaltje met uitgeruste keuken. En dit brengt
ons bij een warme oproep aan ons gemeentebestuur om de vele verenigingen van Vichte niet in de kou te laten
staan. We gaan ons Prutske verschrikkelijk missen, het geknipte lokaal voor
onze activiteiten. We zien vol verwachting uit naar een volwaardig alternatief
en dit op korte termijn!
Mag dit onze vurigste wens zijn namens
Femma Bruisend Vichte voor 2022?
Aan iedereen alvast een warme kerst
dat we samen met jullie het volledig
jaarprogramma kunnen afwerken.

Het jaar 2021 sleept zich naar het einde
toe. En ja, het werd opnieuw een sukkeljaar, waarin corona bepaalde wat
wel en niet mocht. We hadden een
mooi programma klaar, maar het werd
opnieuw een jaar met vele annulaties,
een jaar waar we nochtans zo naar uitgekeken hadden. Enkele maanden geleden kon de heropstart beginnen, en
hoopten we op beter. Maar, weet…… het
komt goed!!
We hebben intussen wel geleerd hoe
belangrijk het is om niet geïsoleerd te
worden en onze sociale contacten
warm te houden, zeker voor ons, senioren. Ook wij, als bestuur van Okra,
weten dat dit zeer belangrijk is en juist
dat geeft ons de moed om ook door te
gaan en samen met jullie een activiteitenprogramma af te werken. Misschien
op een andere manier… (coronaproof?
Zeker!) … Maar we gaan ervoor!!! We
zijn er en zorgen voor mekaar!!!
Voor 2022 hebben wij alvast weer een
programma uitgewerkt. We hopen echt

Speciaal voor sport, kregen we de
vraag van een aantal leden om na het
afsluiten van het ﬁetsprogramma, dus
in volle winter, een supplementaire petanquenamiddag in te lassen. Wij houden hiermee rekening en hebben reeds

en een gelukkig nieuwjaar.
Namens het bestuur:
Christine Cosaert, Hilde Dehullu,
Cindy D’Hoop, Mady D’Hoop,
Marie-Roos D’Huyvetter, Marie-Ann
Van Assche, Ingrid Vandepitte
en Nancy Vantieghem.
een aantal reservaties gemaakt.
Je vindt uiteraard een volledig overzicht
op het jaarprogramma dat u eind 2021
nog zal bezorgd worden. Het wordt
weer een sportief en ontspannend jaar.
Sporten, genieten, uitstapjes, een reis,
muziek, voordracht... Voor elk wat wils
dus.

Activiteitenkalender periode 01/01/2022 tot Pasen:
ACTIVITEITEN 2022
01/01-17/04/2022
DONDERDAG
DONDERDAG
DONDERDAG
ZONDAG
DONDERDAG
DONDERDAG
DONDERDAG
DONDERDAG
MAANDAG
MAANDAG
DONDERDAG
MAANDAG
DONDERDAG

DATUM

Kaarting en Rummikub

13/01/2022
27/01/2022
03/02/2022
20/02/2022
24/02/2022
10/03/2022
17/03/1922
24/03/2022
31/03/2022
04/04/2022
07/04/2022
11/04/2022
14/04/2022

Kaarting en Rummikub
Petanque
Kaarting en Rummikub
Muziekoptreden Tessenderlo
Petanque
Kaarting en Rummikub
Petanque
Petanque
Kaarting en Rummikub
Inschrijving 1-Meiviering
Start wandelen Thuis
Paasfeest met amusement
Start ﬁetsen

We hopen dat we jullie weer talrijk
mogen verwelkomen.
Intussen wensen we dat 2022 een jaar
mag worden dat voor elk van jullie rijk
mag zijn aan mooiedagen en veel liefde,
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voorspoed en geluk. We toosten op een
gezond en zorgeloos nieuw jaar, vol
geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar!
Van harte, Het OKRA-bestuur

KWISTDA 2022

Op vrijdag 4 februari slaan we, voetbalploeg Dede Vichte en KSA Ter Vichten,
(als corona het toelaat) opnieuw de ontsmette handen in elkaar en organiseren
we een nieuwe editie van Kwistda. Om
jullie geheugen even op te frissen,
Kwistda combineert de spitsvondigheid
van De Slimste Mens Ter Wereld met de
pittigste breinbrekers uit de Wiskunde
Olympiade en de sappigste verhalen uit
Blik. Kortom, de meest complete en
beste quiz van Zuid-West-Vlaanderen
en omstreken.
Maar geen fantastische nieuwe editie
van Kwistda zonder uw enthousiaste
deelname. Inschrijven doe je door te
mailen naar kwistda@gmail.com. Een
quizploeg mag maximum uit 5 spelers
bestaan en het inschrijvingsgeld per
quizploeg bedraagt € 25. De quiz gaat
naar goede gewoonte opnieuw door in
de evenementenhal De Stringe in Vichte. Aarzel niet als je erbij wilt zijn, want
de plaatsjes raken snel volzet. Twijfel
niet om je omwille van corona niet in te
schrijven. Als we de quiz moeten annuleren, krijg je natuurlijk je geld terug.
Maar als we er allemaal in geloven,
komt het zeker goed. Tot dan! Hasta la
Kwistda!

Wanneer wie dan ook, waar ook ter wereld
de hand uitsteekt om hulp,
wil ik dat de hand van AA er altijd zal
zijn en daarvoor ben ik … verantwoordelijk.
“AA ondanks corona”
Corona heeft AA veranderd, de
boodschap wordt op een andere
manier doorgegeven. Wie mee deed
met het digitaal gebeuren heeft
gemerkt dat het werkt.
Een getuigenis:
Ik voelde mij altijd en overal een
buitenbeentje, en eerlijk gezegd
“cultiveerde” ik dat ook. Enkel bij AA
heb ik gemerkt hoe het voelt om
gewoon één van de velen te zijn,
mens onder de mensen, los van
prestaties, status, of uiterlijkheden.
We zijn ons verleden niet vergeten
maar ook niet bang voor de
toekomst.
En inderdaad, dat voelt erg
rustgevend aan.
Vaak overvalt mij een gevoel van
ontroering als ik de samenhorigheid
rond de tafel voel, en ik ben
dankbaar dat ik er deel van mag
uitmaken.
Een dankbaar iemand.

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.
AA Vichte telt twee AA- groepen, o.a.
één op maandag- en ook één op
dinsdagavond. In de mate van het
mogelijke komen we fysiek samen,
zolang de maatregelen dit toelaten.
Meer info:
Comité Openbare Informatie
Algemeen Dienstbureau
Steenweg 149
2600 Antwerpen – Berchem
03/239.14.15
www.aavlaanderen.org
E-mail: info@aavlaanderen.org

Nieuwjaarsgift voor
Salvador da Bahia in Brazilië
Wij, de Vichtse werkgroep ILO-ILO vragen - in deze eindperiode van het jaar
steun voor onze Braziliaanse kinderen,
jongeren en hun families uit de sloppenwijken van Bahia.
Met jullie bijdragen ondersteunen
wij beroepsopleidingen, de weg naar
tewerkstelling, projecten rond kunst en
cultuur, een kinderopvang, een psychologisch centrum en dit jaar vooral de
opstart van een computerklas.
De situatie in Brazilië blijft zeer moeilijk
omwille van Covid en de politieke instabiliteit.
Onze man ter plaatse is de Vlaming
Guido Steeman. Hij werkt vanuit het
Centro De Integraçao Familiar – CEIFAR.

Guido stuurde ons een brief met een
stand van zaken. We vatten samen:
- Momenteel is men bezig met het inrichten van een klaslokaal en wil men
laptops aankopen om lessen te organiseren. De bedoeling is om de kennis
van de Portugese taal bij jongeren op
de krikken en goed te leren solliciteren.
- De lessen zouden van start gaan in
2022. Er is een leraar, die samen met
zijn echtgenote, de lessen aan het
voorbereiden is. Men zal zich richten
tot groepen jongeren van 10-14 jaar en
van 15 tot 18 jaar. In totaal zou men
minstens 80 jongeren per jaar kunnen
bereiken.
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Voor de projecten is er uiteraard geld
nodig en Vichte heeft in het verleden
zijn goed hart al getoond. Mogen ze
daar terug op jullie steun rekenen?
Braziliaans project steunen, kan via:
- storten op BE05 0014 8239 0675 rekening van onze werkgroep (zonder
ﬁscaal attest)
- storten op BE66 7380 3734 7143 rekening van Kontinenten met ﬁscaal attest vanaf 40 €. met referentie : Ceifar
+ uw rijksregisternummer
We danken jullie van harte voor elke
blijk van steun.
Prettige Kerst- en Nieuwjaarswensen
vanwege de werkgroep Iloilo-Vichte:
Isabelle, Nico, Peter, Kirsten,
Nicole, Patriek

Wijnen

NATHALIE KINT
Harelbekestraat 8 - 8570 Vichte
tel. 056 0472 09 48 09
www.nathaliekint.be
info@nathaliekint.be

Sanitair & centrale verwarming
Koper- en zinkwerk
P. Wielemansstraat 14
8570 Vichte
056 77 97 00
0478 22 50 01
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“Die vleeschelike Wanorde in Vehta” - Een Corte gescienesse in oude steencole Nederlantsch
Nuns on the run
Om die rekeninghe der vereenighinghe van Vehta te ûndersteunen,
moet jou die maeghe inde d’ingewanden ook iets gönnen.
Wante organiseeren kost veele franken inde gelde,
niewiht gaet er booven een hansworst dat in syn vetje smelte.
Wie waeren het ghewoone op onze goede inde vertrouwde maniere,
die hooftghemeente gönde die Vehtaanse piroots gheene plaisiere.
Tradysjes inde ordes syn daerbie moogelijk wel belangryk,
zeekere in Anzeghem een orde met een andere inde edoch te strenge
kyk…
In Vehta lydde dat bi die vereenighinghe en herberghe tote ruizie,
“wi rechten een orde der wanorde op”, sprac een organiseerende
sjeny.
Daerenbooven coome die hooftghemeente met die gescienesse op
die proppen…
die vereeniginghe inde die waerden Tanja inde Wouter laeten sich niewiht afstoppen.
Die organisaasjes van Vehta wolde ghewoone piroots vercoopen in
Den Breughel,
voore die Anzeghemse orde keune da niewiht door den b(r)eughel.Die
opbringsten waerden gedeelt tusschen herberghe inde vereeniginghe,
maer dat prinsiepe bi die Anzeghemse orde niewiht te avedwinghe.
Doen waere een deﬁnitiefe brocke eilaas een fyt,
de Anzeghemse orde die Vehtaanse piroots op hune oanplakbrief liever kwyt.
Die organisaasjes ‘Fc Moolecule’, ‘De Bruune Duuvels’ inde ‘Die nonnen op die vlogt’,
organiseerden die wanorde in die hoope dat er veele piroots waerden
vercocht
Die ghemeente Vehta inde die herberghe sijn daerenbooven groote
genoech,
op vijf daeghen voore een hansworst willecoome bij Tanja inde Wouter
in die croech!
Wante die piroots van Fc Moolecule, die Bruune Duuvels inde die Nonnen op die vlogt,
So heerlijc dus maeck, met manne inde vrouwe, naer die herberghe
een tocht!
26 inde 28 noovember ‘21, 29 jannewaris ‘22, 11 inde 13 febrewaarje
‘22 syn die daeghen,
Oogenblic om te eeten inde te drincken inde niewith over die gescienesse te claeghen.
Die bodaskap: een sceepen van kultuure en erviguot blyven inde livon
kuman inde gaene,
maere ne Vehtaanse hansworst(bak) blyve iemer bistan!

Om de rekeningen van de verenigingen van Vichte te ondersteunen,
moet je uw maag en de ingewanden ook iets gunnen.
Want organiseren is duur en kost veel geld,
niets gaat boven een piro dat in zijn vet smelt.
We waren het gewoon om te organiseren op onze goede en vertrouwde
manier,
de hoofdgemeente gunde de Vichtse piro geen plezier.
Tradities en de orde zijn in deze context wel belangrijk,
zeker in Anzegem is er een orde met een andere en toch wat te strenge
kijk…
In Vichte leidde dat bij de verenigingen en cafébaas tot onenigheid,
“wij richten een orde der wanorde op”, sprak een organiserend genie.
Daarenboven kwamen ze vanuit Anzegem met de geschiedenis op de
proppen…
de verenigingen en de cafébazen Tanja en Wouter lieten zich daardoor
niet afstoppen.
De organisaties van Vichte wilden gewoon piro’s verkopen in Den
Breugel,
voor de Anzegemse orde kon dat niet door(gaan in) den b(r)eugel.
De opbrengsten werden gedeeld tussen cafébaas en verenigingen,
maar dat principe bij de Anzegemse orde niet af te dwingen.
Toen was een deﬁnitieve breuk helaas een feit,
de Anzegemse orde was de Vichtse organisaties en hun piro’s op haar
affiche liever kwijt.
De organisaties ﬁfta club Molecule, De Bruine Duivels en de Nuns on the
run,
organiseerde de wanorde in de hoop dat er veel piro’s worden verkocht.
De gemeente Vichte, en de café zijn daarenboven groot genoeg,
op vijf dagen voor een piro ben je welkom bij Tanja en Wouter in de
kroeg!
Want de piro’s van ﬁfta club Molecule, de Bruine Duivels en de Nuns on
the run,
Zo heerlijk dus maak met, man en vrouw, naar de café een tocht!
26 en 28 november 2021, 29 januari 2022, 11 en 13 februari 2022 zijn
de dagen,
Een ogenblik om te eten en te drinken en niet om over de geschiedenis
te klagen.
De moraal: een schepen van Cultuur en Erfgoed zal in de toekomst
komen en gaan,
maar een Vichtse piro(bak) zal altijd blijven bestaan!
Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

dewittekraanvogel@skynet.be

G
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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

Andrew Furniere
Weggevoerdenlaan 62
0491 03 24 34
www.verhuur-furniere.be
verhuur.furniere@hotmail.com
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Kerkstraat 23A
8580 Avelgem
056 70 27 87

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

Een hart voor erfgoed
door Brecht Dewaele

De bewonderende woorden die de
Brugse priester-historicus Michiel English in 1931 in het weekblad “La Patrie”
liet optekenen, zijn nu negentig jaar oud
maar blijven meer dan ooit toepasselijk:
de unieke drie-eenheid die het oude
kerkje van Vichte met het aanpalende
omwalde kasteel in het verlengde van
de Plaats (de dries van weleer) vormt,
geeft niet alleen gestalte aan één van
de laatste intacte uitdrukkingen van een
oerconstellatie waaruit menig Vlaams
dorp geboetseerd werd, maar biedt bezoekers en toevallige passanten daarenboven – en zeker in het gedempte
licht van deze veelkleurige novemberdagen – nu nog steeds een erg verrassende en idyllische aanblik.
Michiel English wist dan ook waarover hij sprak. De immer kritische pastoor stamde uit een kunstminnend
geslacht (met als meest bekende telg
zijn broer en gevierd frontschilder Joe
English) en was zelf een autoriteit met
betrekking tot romaanse bouwkunst in
onze contreien, een passie waar hij in
1939 nog een referentiewerk aan besteedde. Het dient dan ook gezegd,
het 900 jaar oude kerkje van Vichte manifesteert zich op velerlei vlak als rond-

uit uniek en dus onmisbaar Vlaams erfgoed. De architecturale waarde is onmiskenbaar: de erg opvallende
reminiscentie van de kenschetsende
Frans-romaanse klokkenmuur is zonder
meer een zeldzaamheid in Vlaanderen,
terwijl de stilistische gelaagdheid van
het gehele bouwwerk – van romaanse
zaalkerk tot gotische kruiskerk met
vroeg-renaissancistische elementen –
dan weer op erg tastbare en dus weergaloze wijze de (r)evoluties die de
Vlaamse bouwkunst tussen 1100 en
1500 doormaakte, weet samen te vatten. Het kerkje van Vichte betreft met
andere woorden een schoolvoorbeeld!
Naast deze kolossale kunsthistorische kroniek, deelt de bouwgeschiedenis van de kerk ook een sociaal en
intiemer narratief. In dit verhaal passeren monniken uit Reims de revue, en
een koene ridder met de naam Goswin.
Dat de kerk na 1550 geen verdere uitbreiding meer kende is in deze lezing te
wijten aan pest en oorlog, en de eeuwenlange nooddruft van een kleine en
haveloze parochie op het West-Vlaamse platteland. De koperen grafplaat van
vrouwe Florentine Wielant uit de 16de
eeuw (van onpeilbare kunstwaarde!) en
talloze grafstenen in en buiten de kerk
doen op hun beurt het relaas van een
tijd waarin heren, baljuws en pastoors
de dienst uitmaakten. En de vaststelling
dat er in de kleine kerk geen mis meer

wordt opgedragen houdt ontegensprekelijk verband met de demograﬁsche en industriële omwenteling die
Vichte als textieldorp heeft meegemaakt. De oude kerk – met haar verleden, haar stenen én haar spoken –
ontplooit zo sprekend de innerlijke ziel
van Vichte, en illustreert treffend de lotgevallen van menig dorp in de grotere
regionale geschiedenis.
Helaas, deze bevoorrechte getuige
en uitmuntende verteller is in gevaar!
De laatste jaren is de kerk vervaarlijk
ogende barsten gaan vertonen en verzakte het gebouw steeds dieper in de
kleigrond. Stuttingswerken hebben nakend onheil afgewend, maar brachten
geen duurzaam soelaas. Steeds groter
wordende scheuren in de noordelijke
kruisbeuk gaven in 2019 aanleiding tot
een de sluiting van het monument.
Sindsdien is de ontwijde kerk in onbruik.
De nood is hoog, de zorgen dringend! Daarom willen wij, bewonderaars van de Oude Kerk met een hart
voor erfgoed, er met dit schrijven bij
alle belanghebbenden – dorpsbewoners en Anzegemnaren, het gemeentebestuur en de Vlaamse overheid,
academici en erfgoedbeheerders, verenigingen en cultuurconsumenten –
op aandringen om samen en eendrachtig de schouders te zetten onder
de snelle en duurzame restauratie die
dit uitzonderlijke huis van talloze verhalen echt verdient.

SAVE THE DATE
Na 2 jaar afwezigheid - het coronavirus, weet u wel - keert
Ploezerock in de zomer van 2022 sterker dan ooit terug!
We denken dat veel mensen, samen met ons, er naar uitkijken om opnieuw van de ambiance op het Kasteelplein te
genieten.
Noteer alvast 2 juli 2022 in jullie agenda en hou ook onze website, Instagram en Facebook pagina in de gaten
voor alle verdere info.
Graag tot dan, Het bestuur van Vichte on the Rocks.
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Het Vlaams landschap is rijk aan
schilderachtige hoekjes, maar ik twijfel
eraan of men ergens een meer poëtisch geheel kan vinden dan dit kerkje,
opduikend uit een prachtig kader, zijn
silhouet weerspiegelend in de ruime
watervlakte die het afboordt.

