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Plechtige opening na de restauratie van het Kasteel Verhaeghe
Ommegang Zondag 3 juli 2022
Binnenkort wordt de
restauratie van het
Kasteel Verhaeghe Vichte
beëindigd. We willen er
een feestelijk evenement
van maken.
Hou in ieder geval de
zondag van de
Ommegang Vichte
(3 juli 2022) vrij.
We zorgen voor
kinderanimatie,
rondleidingen,
drank en lekkere hapjes.
Verdere info in onze
volgende Verteller!

AAN DE ADVERTEERDERS…

Je kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer
BE86 9731 7460 1650 van de Vichtse Dorpsraad vzw
met mededeling van uw naam en adres.

Het bestuur van de Vichtse Dorpsraad vzw wenst alle
adverteerders van De Verteller oprecht te bedanken.
Het is dankzij uw bijdragen dat het uitgeven van deze
Vichtse Verteller mogelijk is.

Gelieve een nieuwe advertentie of wijziging
aan de tekst of het logo door te sturen naar
redactie@vichte.be

U KAN UW ADVERTENTIE NU VERLENGEN
maar ook
NIEUWE ADVERTEERDERS ZIJN WELKOM.

Hartelijk dank
ARTIKELS VOOR DE VOLGENDE VERTELLER
van juni 2022:

Gelieve hiervoor in te tekenen
ten laatste op 30 april.

Indien u een artikel hebt voor de volgende Verteller,
dan kan u dit doorsturen voor vrijdag 10 juni 2022
naar redactie@vichte.be

Een advertentie plaatsen in de 4 volgende edities kost
100 euro/jaar (klein formaat) en 200 euro/jaar (groot
formaat).
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Beste Vichtenaar,

Conclusies:

Op het moment van dit schrijven, woedt
de oorlog in Oekraïne. De beelden hiervan zijn schokkend.

1. Over het tekort aan infrastructuur
(gemiddelde appreciatie 1.41/5)

Hoe is dit nog mogelijk?
Stilaan worden we ook in eigen dorp en
streek geconfronteerd met gevluchte
Oekraïense mensen.
Hopelijk kunnen we hen hier een HARTELIJK EN WARM onthaal en verblijf
bezorgen. In het licht van deze realiteit
lijken onze problemen hier miniem.
In de vorige Verteller werd het gebrek
aan infrastructuur voor onze verenigingen gemeld. Ondertussen werden met
het gemeentebestuur al twee vergaderingen gehouden. Er komt een klein
beetje schot in de zaak.
Zaal Prutske in de Stringe kan telefonisch worden gereserveerd in overleg
met de culturele dienst. Verder is er nog
maar weinig vooruitgang, vooral voor
infrastructuur die ’s avonds kan worden
gebruikt. We hebben soms de indruk
dat het Anzegemse beleid (“de politiek”) te weinig aandacht heeft voor
cultuur en het sociale leven in een
dorpsgemeenschap.
We hielden zelf een bevraging bij onze
Vichtse verenigingen en verwerkten
deze.

Het is schrijnend. Grote nood aan:
repetitielokalen, vergaderlokalen,
leslokalen voor kooklessen, cursussen en de beschikbaarheid van de
feestzaal. Vroeger waren in de Stringe drie lokalen voor de verenigingen. Deze zijn nu ingepalmd door de
kinderopvang. We gunnen het hen
van harte maar de verenigingen hebben de indruk dat ze in de kou zijn
gezet. Het opstarten van de werking
van onze verenigingen na corona
wordt gehinderd. De Stringe zelf is al
jaren verwaarloosd.
2. Over het online reserveren( gemiddelde appreciatie: 1.94/5)
Positief: Je weet wanneer een zaal
(tje) nog vrij is. In de mate van het
mogelijke zal men je wel telefonisch
helpen.
Probleem is dat er bijna geen lokalen
beschikbaar zijn.
Negatief: bij accountproblemen krijgt
men geen adequate hulp. Laattijdige
bevestiging als je reservatie is gelukt, niet gebruiksvriendelijk. Reservatie verloopt stroef.

3. Kunnen we rekenen op de culturele
dienst /gemeentebestuur bij problemen?
Positief: Over het algemeen is men
tevreden over de telefonische bijstand bij problemen. De mensen daar
doen hun best en begrijpen verenigingen.
Negatief: in het verleden soms problemen in de communicatie. Beheersplan erfgoed en heemkunde
kregen de laatste jaren minder aandacht.
4. Afhalen van de sleutel – enkel op
dinsdag van 17.30 u. tot 18.30 u.
Slechts voor enkele verenigingen is
dit een goed systeem. De meesten
doen de suggestie om de uren waarop de sleutel is af te halen, uit te breiden. Waarom de sleutel niet laten
afhalen in het zwembad/ sociale
dienst/winkel? Of via een digitale toepassing (code per SMS bij de vereniging).

Wordt vervolgd!

Vriendelijke groeten,
Vichtse Dorpsraad VZW

brengt de musical “Oliver!”
Lieve musicalvrienden, jullie hebben er lang op moeten wachten maar in december 2023 krijgen De Tovenaar van Oz
en Pinokkio een opvolger. Voor de 3de maal strijkt de musicalcaravaan neer in de Stringe te Vichte!
Sta je te springen om mee te werken aan dit avontuur, noteer dan alvast volgende data:
Infoavond: 24 sept. 2022 om 18u in Café Den Hert.
Audities: 23 en 29 okt / 3 en 4 nov. 2022
Meer informatie in de volgende Verteller. Vragen? → muzinar.vzw@gmail.com
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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- Vrijdag 29 april:
Maria-Viering Okra
- Zondag 1 Mei:
Viering in ’t Park Tiegem
- Maandag 23 mei:
Inschrijving dagreis.
- Maandag 20 juni:
Onze jaarlijkse dagreis. Mede
door Corona hebben wij beslist om dit jaar in België te
blijven en er toch iets moois
van te maken. We gooien het
over een andere boeg en
trekken erop uit met de boot.
Het wordt leerrijk, avontuurlijk
en aangepaste ontspanning
en amusement is verzekerd.
Iedereen kan mee!

hen reserveren we volgende data:
- Donderdag 14 april:
Start ﬁetsers
- Donderdag 18 mei
- Donderdag 16 juni
- Donderdag 21 juli
Het wordt lente!!!! De dagen worden
langer. Nieuwe knoppen aan de bomen,
de eerste bloemen steken al boven het
gras uit…en …de periode van “blijf in je
kot” loopt stilaan op zijn einde. Ja…, het
heeft lang geduurd. Daarom zijn we blij
om, na een goede start, ook in het
tweede kwartaal een vervolg te kunnen
breien aan onze activiteiten met een
goed gevuld programma.
De wandelaars trekken opnieuw hun
wandelschoenen aan. We hebben alvast volgende dagen ingepland :
- Donderdag 7 april:
Start wandelaars
- Donderdag 12 mei
- Donderdag 09 juni
- Donderdag 7 juli
De ﬁetsers blazen hun banden op
voor hun maandelijkse rit. Voor

De kaarters en Rummicub-spelers
verwachten we op:
- Donderdag 31 maart
- Donderdag 5 mei
- Donderdag 2 juni
- Donderdag 30 juni
De petanquespelers spelen op:
- Donderdag 24 maart
- Donderdag 28 april
- Donderdag 19 mei
- Donderdag 23 juni
En daartussen bieden wij ons
vervolgprogramma aan:
- Maandag 21 maart:
Inschrijving Paasfeest.
- Maandag 4 april:
Inschrijving 1 Mei-viering.
- Maandag 11 april: “Paasfeest”
met leuk amusement in
“Gasthof ’t Park” te Tiegem.

Zoals je ziet is de agenda van OKRAVICHTE druk bezet. We hopen, na een
heel lange en stille periode, met onze
activiteiten opnieuw meer mensen
samen te kunnen brengen om zich te
ontspannen en volop te genieten. Wil je
ook aan deze activiteiten deelnemen en
aansluiten bij Okra, geef gewoon een
seintje. Iedereen is welkom
Het Okra-bestuur.

Beste Ferm-leden

Ferm

We zijn weer vertrokken …
Ferm welkom.
Vorige week was er kookles waarin we een feestmenu mochten
klaarmaken en proeven. We deden weer inspiratie op.
In april ben je uitgenodigd voor een creales.
Welkom op woensdag 27 april.
Geocaching is onze activiteit op 18 mei.
En in de maand juni trekken we er op uit voor een verrassingsreis.
Hou alvast zaterdag 11 juni vrij.
Heel graag tot dan.
Groeten van het Vichtse Ferm-bestuur
Dorine, Carine, Martine, Jolanta en Greet
Voor meer info over Ferm-Vichte
dorinevds@skynet.be

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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d’Heedene, een jonge chocolatier in Deerlijk.

Begin 2022 hebben we nog niet kunnen klinken op onze gezondheid maar
tegen eind januari konden we in de Budascoop een ﬁlm meepikken: ’Compartment nr. 6’, een verrassend mooie
ﬁlm over kwetsbaarheid, bekroond met
de ‘Grand Prix du jury’ in Cannes. De aftermovie in de Irish pub was gezellig.
In februari gaf Fanny Staelens, een
gediplomeerde qigong-leraar, 2 interessante en ontspannende sessies
Qigong.
Wie van chocolade houdt, kon zich uitleven in een workshop bij Hannes

In maart waagden de ‘competitievelingen’ onder ons
zich aan enkele spelletjes
bowling.
Voor een nationaal event van
zin & spirit ‘Niet perfect? Perfect!’ trokken we naar Gent
om er te ervaren hoe mooi imperfectie
kan zijn.
Wie een opname van BLOKKEN wou
meemaken, kon op 1 april met de trein
naar Vilvoorde om er Ben Crabbé en de
kandidaten te volgen vanuit de tribune.
Op 28 april gaan we Kortrijk culinair
ontdekken.
Met onze partners bezoeken we in mei
de luchthaven in Wevelgem.

We eindigen op 24 juni met een héél
gezellig samenzijn in ‘t Vossenhol Tiegem.
En ja… tussendoor is er nog een mooi
aanbod van regionale en nationale activiteiten en reizen.
Dus er is voor elk wat wils en als je
nieuwsgierig bent of informatie wil over
de speciale actie rond lidmaatschap,
kan je Riet contacteren op 0473 21 56
36 of via markantvichte@gmail.com

Ledenvergaderingen:
op 3e dinsdag
Uitstappen: meestal op 4e dinsdag
Jaarprogramma :
Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, proberen we de draad
weer op te nemen.
We hebben opnieuw onze ledenvergaderingen in Te Lande te Tiegem
en zijn blij om ,na lange tijd, velen opnieuw te mogen verwelkomen.
Maandelijkse activiteiten
Wandelen: 2e dinsdag 14u30
Kaarten: 2e maandag om 14u30 in
café de Hert
Film Budascoop Kortrijk: op maandag om 14u30 (25.04-09 /
05-13.06)
Wekelijkse activiteiten
Fietsen: woensdag om 14u; avondﬁetsen: in de periode mei-sept elke
woe om 19u.
Petanque Vichte: op dinsdag 14u30
in het Beukenhof

Di 12 april : wandeling in Tiegem,
verzamelen aan de kerk in Vichte
om 14u15, of aan de kerk in Tiegem om 14u30.
Di 19 april : daguitstap naar Leuven

bezoek brouwerij Verhaeghe.

Do 5 mei : provinciale wandeling
Neos in Nieuwpoort

Di 21 juni : daguitstap naar Waterloo

Di 10 mei : wandeling in Deerlijk,
14u15 Vichte, of 14u30 Sportcentrum Deerlijk.

Do 7 juli : Neos folkt in Dranouter

Di 17 mei : ledenvergadering met
Leen Persyn “Hola, zomaar oma”,
in zaal Te Lande, Tiegem

Di 19 juli : ledenvergadering met
voordracht door Luk Soete “hernieuwbare energie en veiligheid”.
www.neosvzw.be/vichte
secr.: myriamneosvichte@telenet.be

Di 24 mei : Sportdag in en rond
Te Lande, Tiegem
Vrijdag 3 juni : Neos Nat. “The
Magic of Motown”, in het casino
te Oostende.
Di 14 juni : wandeling in Vichte en

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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‘De Klokke’ ( de kerk) op de Heirweg.

Hommage aan Hubert
Wandelen op de
Heirweg
Paasmaandag 18 april 2022
Eerbetoon aan onze gewezen voorzitter Hubert Scherpereel: langs de wandelingen die hij zovele jaren geleden
uitstippelde met zijn ploeg ‘Vakantiegenoegens Anzegem’ en langs zijn geliefde plekjes genieten we van de vele
mooie herinneringen...
Praktische info
Vrije start van 14 uur tot 15.30 uur aan

‘Het verdwenen Herbergenpad’ (9 km)
en ‘Het Watermolenpad’ (8,5 km),
2 wandelingen uit 1996, zijn bewegwijzerd en kunnen vrij bewandeld worden.
Bij inschrijving krijg je een brochure met
de wegbeschrijving en een plannetje.
Je kan ook meedoen met de ‘Hubertquiz’.
Onderweg word je getrakteerd door
Huberts vrouw en kinderen.
Deelname is gratis - inschrijven in ‘De
Klokke’ is wel noodzakelijk!
Contactpersoon
Claudine Defoor
claudine.defoor@pandora.be
+32477811240

t.v.v.

Een situatiekomedie pur-sang met heerlijke personages, onverwachte wendingen en hilarische toestanden. En dat alles in het sappig
West-Vlaams!
‘Weekendje Bouillon’ is zoals we stilaan gewend zijn bij Het Prethuis
van de hand van Jeroen Maes. De cast bestaat uit: Peter Bulckaen,
Katrien Vandendries, Wim Stevens, Bianca Vanhaverbeke en Jeroen
Maes

vrijdag 6 mei 2022
20u00
De Stringe Ommersheimplein
Vichte

Dinsdag 31 mei 2022
20u00
De Schakel
Schakelstraat 8
Waregem

Inkom: €22.00
reservatie via https://weekendje-bouillon-prethuis.eventsquare.co
Reserveer nu reeds je genummerde kaarten, zo ben je zeker van een
topplaatsje in de zaal!

huis, winkel, industrie, nieuwbouw, verbouwingen
verlichting, verwarming, automatisatie
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Johan Bohé blikt terug op 46 jaar dienst bij Steverlynck Gebroeders
DEEL 2. De bloei en de ondergang van een textielreus (door Pol Ostyn)
“Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen van
Steverlynck Gebroeders in de Oudenaardestraat gedeeltelijk verwoest door
een uitslaande brand. Vanaf dan werdde weverij verdergezet door de familie
Byttebier-Michels. De ververijen werden in de beginjaren 60 onder impuls
van André Hoste uitgebreid tot één van
de grootste spelers op de Europese
markt. In die periode verbruikten we
1 miljoen liter water per dag, uit 7 boorputten van 300m en méér. Voor de
7 stookketels was dagelijks 30 ton
extra-lourd mazout nodig.
Steverlynck Gebroeders had vele
onderafdelingen:
- Bobijnderij: productie van bobijnen
van fuseaux (kartonnen pijpjes met
garen), en in mindere mate van strengen;
- Warperij : productie van verfbomen
door het afwinden van bobijnen die
gemonteerd waren op lange bobijnrekken;
- Boomscheerderij : het afwinden van
gemonteerde bobijnen op rekken op

een weefboom;
- Boomververij, waar de verfbomen in
een verfbad terechtkwamen;
- Boompapperij (boomsijssen): de draden van de verfbomen werden door
een bad geleid met een soort fécule
(in de volksmond patattenbloem). Vandaar werden de bomen naar de weverij gebracht voor het produceren van
weefsels.
- Een grootschalige bobijn- en strengenververij (vanaf 1960), met subafdelingen zoals magazijnen, drogerij en
verzendingsafdelingen, een bobijnderij en een garage voor het onderhoud
van ons rollend materiaal.
Na de verhuis van de jacquardweefgetouwen naar Byttebier-Michels werden
er 120 platte Presidentsgetouwen van
Picanol neergezet die in 3 ploegen
draaiden, 7 dagen op 7. Er werd ook
een confectieafdeling opgestart (op de
2de verdieping, met de grote vensters,
kant Oudenaardestraat). Er werkten
rond de 100 werkneemsters en enkele
coupeurs. Onze grootste afnemer was
het Belgisch Leger.

Halverwege de jaren ‘50 werd de automatische weverij met de Picanolgetouwen stopgezet, evenals de confectie.
De weverij werd dan verhuisd naar
Paarl in Zuid-Afrika, 60 km ten noordoosten van Kaapstad. Verschillende van
onze gespecialiseerde mensen zijn
daar een periode van 10 jaar gaan
wonen om het bedrijf in goede banen
te leiden. Het bestuur was in handen
van Roger Burckett St. Laurent, echtgenoot van Colette Steverlynck, dochter
van Charles. Yves Steverlynck, zoon
van Jules Steverlynck, had er de technische leiding. De weefbomen werden
in Vichte geverfd en door onze timmerlieden in houten kisten verpakt, en door
onze eigen transportdienst naar de
haven van Antwerpen gebracht.
In 1975 verplichtte de wetgever dat middelgrote bedrijven over een eigen
brandweer (preventieploeg) zouden
beschikken. Een dertigtal van onze
mensen werden op vrijwillige basis gerekruteerd. De eerste jaren werd er elke
zaterdagvoormiddag van 9.00 u tot
12u00 geoefend in, rond en op de fabrieksgebouwen. We beschikten over

De fabriek in de jaren ‘30 en het uitgebrande pand vlak na de Tweede Wereldoorlog.

De stookplaats, met rechts Jules Furniere, en de keuken Steverlynck Gebroeders.
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Johan Bohé aan zijn bureau (2004)

zeer efficiënt materiaal. De brandweeroefeningen waren onbezoldigd. Als
compensatie was er met de partners
een jaarlijks feest in de Rembrandt. De
opleiding werd destijds gegeven door
5 mensen van de vrijwillige brandweer
van Vichte die dit pro deo deden. In de
jaren 90 werd ons bedrijf van vanonder
tot boven volledig van sprinklers voorzien. Een indrukwekkende installatie.
Toen het overal slecht begon te gaan in
het textiel probeerde Steverlynck het tij
te doen keren, o.a. door te investeren
in robotisering. In 2004 werd de Luikenaar Jean-Pierre Fafra Baltes als crisismanager aangetrokken. Hij werd door
Picanol aangesteld, en werkte voorheen voor de dochter van Picanol, de
ﬁrma Steelheddle in South-Carolina. De
stille paleisrevolutie om een corporate
governance in te voeren heeft spijtig
genoeg niet meer gewerkt. Op 5 januari
2007 moest men de boeken neerleggen. Dat was exact 99 jaar na de oprich-

ting van het bedrijf. Op 1 februari van
dat jaar ging ik na 45 jaar en 5 maand
dienst met pensioen; als kind aan huis
bij de Steverlyncks kreeg ik een mooi

afscheidsdiner in het kasteel van Picanol in Ieper, maar dat was adieu met
een krop in de keel”, besluit Johan
Bohé.

André Hoste, met links Jules Furniere (stoker), en rechts Alfred Tanghe (chef-mekanieker)

Het decoratiefeest 1998 voor bedienden en kaderleden. Er waren 5 mensen met het ereteken arbeid eerste klasse, 25 jaar dienst, 7 met
de medaille de kroonorde voor 35 jaar dienst en 4 mensen met de gouden palmen der kroonorde voor 45 jaar dienst. Onderste rij, van
links naar rechts: Patrick Steverlynck (Picanol), André Hoste, Marcel Vancraeynest, Wed. Maurice Furniere, Marcel Timperman, Gabriël Debrouwer en Michel De Baene. Tweede rij: Leonard Dobbelaere, Etienne Clement, Achiel Derycke, Norbert Laperre, Alec Gevaert, Marcel
Verleyen, Herwig Bamelis (Picanol) en Yves Steverlynck (Picanol). Derde rij: Bernard Darras, Hugo Brackx, Pierre Zuliani, Adrien Vanwijnsberghe, Henri Velghe, Diane Deketele, Raphaël Parmentier, Claudine Vansteenbrugge, Gilbert Laperre, Frans Cieters en Michel Steverlynck
(Picanol). Bovenste rij: Walter Terryn, Roger Crepieux, Roddy Leoen, Johan Bohé, Freddy Decant, Marc Vancraeynest en Etienne Vanhee.
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PAASEIERENRAAP
Zaterdag 16 april 2022

“De Dreef”
Kerdreef 4 - Vichte
Paaseierenraap om 10u30
(aangepaste kledij voorzien,
eventueel laarzen)
Vanaf 11u30
aperitiefje voor de ouders

-8-

WIEL
IN
WIEL

Wiel in Wiel zoekt :
Ben je energiek, heb je zin voor verantwoordelijkheid
en kan je jaarlijks tijd vrijmaken voor ons wielerverhaal ?
Wij zoeken extra vrijwilligers , dames en heren/ jong en minder jong voor:
Op-afbouw Veldcross
Op-afbouw juniorenkoers
Op-afbouw profkoers
Directe bijstand en verantwoordelijkheid op dag van het evenement zelf.
Lendedreef koers

Je komt terecht in een team van gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, gedragen door een sterk bestuur en
wij staan garant voor een jaarlijkse voldoening ( geen vergoeding ).
Voel je je geroepen, Kom dan langs op vrijdagavond 6 mei 2022 om 19u00 in café Den Hert waar er een woordje
uitleg zal gegeven worden. Wens je nu al bijkomende info of wens je je kandidaat te stellen, vraag gerust na bij onze
medewerkers of via mail naar frank.lateur@skynet.be
Sportieve groeten,
Philippe Degroote, voorzitter wiel in wiel.

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
Hoe komt het toch dat AA-vergaderingen iemand ertoe kunnen brengen om
eindelijk te stoppen met drinken? Alle
vroegere pogingen mislukten. Goede
raad van mensen die ons dierbaar
waren, werd telkens weer in de wind
geslagen en dan plots schijnt het wel te
lukken, (ook niet voor iedereen, natuurlijk!).
Het is ondertussen al wel geweten dat
de kracht die schuilt in het omgaan met
lotgenoten, de wisselwerking tussen alcoholisten, de grootse kracht is, om iemand van de drank af te houden. Daar
zit niets mystieks achter, want ook
praattherapieën over andere (bv. psychische) problemen, werken op deze
wijze.
In het boek van Caroline Knapp,”Drinken, een liefdesverhaal” staat een stukje, dat hierbij mooi aansluit.
Een remedie die werkelijk kan helpen is
praten met andere alcoholisten. Waarom dat helpt is moeilijk te zeggen. Je
kunt hele boeken vol schrijven over het
hoe en het waardoor van het succes

van de AA-methode, kritisch zowel als
lovend, maar één van de belangrijkste
punten is de kracht die uitgaat van de
steun en het inzicht van een groep. “Alcoholisten hebben een heel selectief
geheugen. Hoe beroerd zij zich ook
voelen als ze een kater hebben, hoe
vernederend hun dronkenschap ook
mag zijn, hoe gevaarlijk de straalbezopen rit naar huis ook is - wij schijnen
ons toch steeds weer niet helder en onomwonden voor de geest te kunnen
halen, hoe vreselijk alles wordt wanneer we drinken. Drinkers zeggen dat
zij de beslissingsmacht ten aanzien van
alcohol verliezen, als de behoefte of het
verlangen om te drinken op een bepaald moment te sterk wordt en dan
waaien de herinneringen gewoon weg.
Wilskracht vervliegt, besluiten verwateren, weerstand brokkelt af.”
De AA biedt een oplossing. Het groepsleven (de bijeenkomsten en de verhalen
en de vriendschappen die daar ontstaan) helpt de alcoholist bij het ondervangen van die zwakke plek in het
selectieve geheugen. Het groepsleven
helpt ons herinneren wat het was om te
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drinken, wat er met ons toen gebeurde
en hoe sommigen onder ons zijn veranderd, nadat zij met drinken waren gestopt. Het herstelprogramma met de
twaalf stappen, zoals die in de literatuur
van de AA beschreven worden, en de
vergaderingen zijn een steun bij het
verhelpen van vernedering en verdriet.
Zij kunnen de alcoholist naar een leefwijze oriënteren waarin oprechtheid,
zelfkennis en genezing aan de orde zijn,
en waarin de gevoelens die ons tot drinken hebben aangezet, de angst en de
kwaadheid, niet worden verdoofd, maar
rechtstreeks onder ogen worden gezien.
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

Ook bij KSA Ter Vichten kabbelt het
werkjaar rustig verder, vol zalige wekelijkse activiteiten. Enige tijd geleden was
het tijd voor onze jaarlijkse Vriendjesdag. Concept: elk lid krijgt de kans om
één activiteit lang een (voorlopig) nietKSA’er kennis te laten maken met onze
werking. Het werd een groot succes,
heel wat van onze leden namen een
speelkameraad mee. Zien we jullie volgend jaar stralen in onze kleuren?
Verder blikken we ook terug op een
meer dan geslaagd weekend voor onze
Kabouters en Kapoentjes. Zij gingen
een weekendje ravotten op een boerderij in het kalme Leisele. Een woord
van dank aan alle ouders voor de ﬁjne
reacties die we kregen!
Wat nog komen zal: een eerste editie
sinds lang van onze fuif! De leiding kijkt
alvast enorm uit naar STRANDBAL
2022, en ook de bandjesverkoop loopt
als een trein. We nodigen bij deze graag
iedereen uit om een stevig potje te
komen dansen.
Een primeur in deze Verteller om af te
sluiten: op 12 november 2022 is het na
vijf jaar wachten weer tijd voor een ongezien Vichts volksfeest. Blink die lederhosen en dirndls dus al maar op
voor OBERBAYERN 2022!

Beste inwoner van het
Schalienhof,
Wil je ook zorgen voor een veilige
buurt, sluit je dan aan bij BIN Schalienhof Vichte – (buurtinformatienetwerk).
Niet alleen word je aangemoedigd om

verdachte situaties door te geven,
zelf krijg je uiteraard ook nuttige info
doorgestuurd.

tot info over e-fraude. Heel dringende
boodschappen krijg je direct per sms.
(vb. signalisatie verdacht persoon)

Deze boodschappen kunnen gaan van
(pogingen tot) inbraak, waarschuwingen
over pottenverkopers of dakontmossers

Voor meer info of eventuele vragen
kan u steeds terecht op:
BinSchalienhofVichte@gmail.com

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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Feest 40-jarigen Vichte
Op 26 november 2022 organiseren we
een feest voor de 40-jarigen.
Ben je geboren in het jaar 1982, liep je
hier school, of ben je intussen woonachtig te Vichte?
Kom dit dan zeker met ons vieren!
Noteer de datum alvast in de agenda en
laat je gegevens na via
beyls_vichte@msn.com zodat we je later
zelf verder kunnen contacteren voor
meer informatie omtrent het feest.
Ken je nog Vichtenaren die van ‘82 zijn?
Laat het hen weten!
Vichtse 40-jarige groet,
Trui, Stefanie, Kevin en Davy

Beleef de brandweer
Je bent misschien wel meer brandweer dan je denkt. Maak het verschil
en engageer je als brandweervrijwilliger in een team dat voor elkaar door
het vuur gaat.
Brandweervrijwilliger zijn houdt heel
wat meer in dan enkel branden blussen.
De vrijwilligers van brandweerpost Belgiek willen jou dat graag in levende lijve
laten ondervinden! Na de krokusvakantie gaat de hulpverleningszone Fluvia waar brandweer Belgiek (Anzegem/
Deerlijk) deel van uitmaakt - van start
met hun wervingscampagne. Tijdens de

periode maart tot
juni kun je in de kazerne in Belgiek terecht
om
het
teamwerk van de
brandweervrijwilligers van dichtbij
mee te maken. Ze
maken je wegwijs in
de werking van hun
brandweerpost, en
geven je graag alle
info mee over wat
het inhoudt om vrijwilligbrandweerman/vrouw/x te worden.
Hiervoor zijn er 2 openbare oefeningen
en 1 lokaal infomoment gepland in de
kazerne van Belgiek. De openbare
oefeningen (waar het mogelijk is om
eens mee te volgen met een ploegoefening, met tekst en uitleg) staan gepland op 15/04 en 20/05 van 19u tot
21u. Het lokaal infomoment staat gepland op 13/06, ook van 19u tot 21u.
Naast de ontmoetingsmomenten in de
kazerne in Belgiek organiseert de zone
Fluvia ook enkele zonale infomomenten
en zelfs enkele oefenmomenten waar jij
kan nagaan of het leven van een brand-

weervrijwilliger iets voor jou zou zijn.
Wil je hiervan graag op de hoogte blijven? Volg HVZ Fluvia via sociale media
(https://www.facebook.com/hvzﬂuvia).
Sta je te popelen om hierover meer te
weten te komen? Neem een kijkje op
www.kombijdebrandweer.be!

WERELDWINKEL
Als gevolg van corona vindt ons
jaarlijks (h)eerlijk ontbijt uitzonderlijk
plaats op 10 april in de grote zaal
van de Stringe. Aanschuiven kan
van 7u30 tot 11u voor de prijs van
€8, kinderen van 3j tot 6j €4 en voor
kinderen onder 3 jaar is het gratis.
Per kaart gaat er €1 naar de organisatie van Zuster Jeanne Devos voor
de bescherming van het huispersoneel in India.
Je kan kaarten kopen bij Lydie
Vandermaelen 0485/374780 of
Lieven Vandendriessche
0472/718712 of Hildegart
Vandendriessche 0473/862707.

Vichteplaats 11
8570 Vichte
056 77 61 42

dewittekraanvogel@skynet.be

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

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

Opnieuw een normaal en tegelijk bijzonder theaterseizoen!
We genoten ervan u opnieuw te verwelkomen,
u aan het lachen te brengen,
u te ontroeren.
“Alles voor u”,
maar ook wel een beetje voor onszelf.
De voorstelling “Alles voor u” viel in de smaak en werd ook
opgemerkt door Spots op West. Begin juli mag Streven nog
eens buiten de gemeentegrenzen optreden.

risch tafereel. Vijf zielen maken een tocht naar hun innerlijke
zelf. Allemaal zijn ze gemankeerd en willen ze even ontsnappen aan de chaotische realiteit.
Helpt de experimentele aanpak van ceremoniemeester Amy
hen te vinden wat ze zoeken of geraken ze helemaal verloren? Wie weet welke monsters komen boven …
Surf naar www.strevenvichte.be en reserveer uw plaatje voor
een fascinerende theatertrip!

Ook onze jeugd schitterde op onbekend terrein. Cie Foert
ontplooide hun rijk der Jossen in de oude brandweerkazerne in Deerlijk, waar volop gesjmost en niemand gezjost werd
…

GONZO
Speeldata: 23, 28, 29 en 30 april.
Telkens om 20u in CC De Stringe

Een heerlijke voorstelling in een sublieme setting!
Eind april brengen we opnieuw theater op eigen bodem en
keren we terug naar het vertrouwde pluche van de Stringe
met Gonzo.

Regie: Frederik Vercaempst
Spel: Jonatan Baert, Annelies Blancke,
Lies De Smaele, Isolde Tack,
Tom Vaneeckhout

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

Even bevreemdend en fascinerend als het plafondschilderij
boven het publiek, ontwikkelt zich op de bühne een esote-
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