DE VERTELLER
Jaargang 16 nr. 2 - Pasen 2003

Editoriaal
De lente is in ‘t land, en het kriebelt. Grasmaaiers worden gesmeerd,
tuinmeubelen van onder het stof gehaald en de aroma’s van een vroege
barbecue deden reeds tal van buren
watertanden. Ja er zit weer energie in
de lucht en dit zorgt voor impulsen.
Zo werd er o.a. een nieuwe vereniging boven de doopvont gehouden
voor ondernemende jonge mensen :
'Komaan', en krijgt het centrum van
Vichte een ander zicht, dankzij de
werken op de Bekaertsite.
Zelfs de Paasklokken zijn Vichte dit
jaar niet vergeten. Nee, ze hebben gigantische eieren achtergelaten in de
Beukenhofstraat… Ernstig, deze grote
biljartballen moeten de mensen ervan
weerhouden zich onreglementair op
het voetpad te parkeren. Er is een
grote parking op slechts enkele meter
afstand, laten we er gebruik van maken. Voor de voetgangers zorgt deze
maatregel alvast voor een veiliger
verkeerssituatie. Tezamen met de
aanleg van de fietssuggestiestroken
en verlaging van enkele drempels
krijgt de zwakke weggebruiker zo zijn
rechtmatige en hopelijk veilige plaats
in het verkeer. Ondertussen zijn de
plannen voor de heraanleg van de
Olekenbosstraat klaar en ook daar
voorziet men meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
Vichte blijft een vat vol energie en
vernieuwing, en het actieve verenigingsleven zorgt daarbij voor belangrijke impulsen. Laat dan ook zeker niet
na hen een hart onder de riem te steken. Jullie aanwezigheid op één van
hun vele activiteiten zorgt er daadwerkelijk voor dat ons dorp een sociaal en
cultureel leefbare gemeenschap blijft,
vol energie en toekomstplannen.
Tot op één van deze evenementen
Dominique Demurie

De afbraakwerken op de Bekaersite zijn al in een
vergevorderd stadium.

De Bond organiseert
KLEUTERACTIVITEIT
op zaterdag 19 april '03
Paaseierenzoektocht
voor kleuters.
Vrije basisschool - 10.30 u.
Vanaf 11.30 u.
is er een aperitiefje
te verkrijgen in de refter
van de Vrije Basisschool

De paashazen verwachten jullie !

Het wapenschild van Vichte
(illustratie : zie hoofding)
De heraldiek (Inleiding)
Definitie
De heraldiek is het bestuderen van
een systeem van symbolen die gebruikt worden om individuen, families,
landen en ook instituten zoals kerken
en universiteiten te vertegenwoordigen. Het basissymbool van de heraldiek is het wapenschild of familiewapen. De wapenschilden werden oorspronkelijk gebruikt op de schilden
van ridders.
Voorbeelden van symbolen die
men vindt bij de heraldiek zijn zegels
en vlaggen. Heraldiek heeft ook te
maken met de genealogie, het bestuderen van familiegeschiedenissen.
Oorsprong
Heraldiek betekent oorspronkelijk
'vertegenwoordiger van het leger' en
het stamt af van het Duitse woord 'hariwalt'.
De Romeinen maakten al melding
van schilden bij de Germanen. Aanvankelijk ging het om eenvoudige
schilden waarmee de verschillende

stammen zich onderscheidden. In de
12e eeuw ontstond het wapenschild.
Ridders en vorsten gingen hun wapenuitrusting voorzien van figuren en
symbolen. Men gaat ervan uit dat deze schilden werden gebruikt om in de
strijd beter herkend te worden, daar
de ridders met gesloten helm en gekleed in een harnas moeilijk van elkaar waren te onderscheiden.
De figuren en kleuren waren in het
begin geheel vrij, later vormden daden van en gegevens over de familie
het uitgangspunt voor kleuren en afbeeldingen op wapens en schilden.
Na verloop van tijd werden de symbolen en kleuren niet alleen toegepast op
het slagveld en tijdens toernooien,
maar ook bij het gewone leven : als familiewapen. Pas omstreeks de 14e
eeuw werd het een gebruik dat wapens werden toegekend door de koning, middels een zogenaamde wapenbrief. Daarnaast ontwikkelde zich
ook onder de burgers de toepassing
van wapenschilden, waarbij het beroep het uitgangspunt vormde. Er
werd zeer streng op gelet dat hetzelfde wapen niet door twee of meer families werd gebruikt.
De kennis van de wapens
De Middeleeuwen waren een zeer
oorlogszuchtige periode, waarbij de
herauten dienst deden als boodschappers van de regerende vorsten. In een
latere tijd werden deze herauten ge-

bruikt als ordehandhavers en ceremoniemeesters bij de toernooien van de
ridders. Zij moesten hierbij de verschillende wapenschilden van de ridders herkennen en uit elkaar houden.
Hierdoor ontstond bij vele herauten
een archief van gebruikte wapens en
zo ontstonden dus de wapenrollen en
toernooiboeken en daarmee de overlevering van de vele wapens en de
daarbij behorende namen. De kennis
van de wapens was dus in handen van
de herauten, waaruit zich de heraldiek
ontwikkelde.
De vormgeving
van de wapenschilden
Het schild verloor zijn functie toen
in de 16e eeuw de eerste vuurwapens
werden uitgevonden. Op dat moment
ging de heraldiek zich ontwikkelen tot
een kunstzinnige decoratie. In de loop
der eeuwen, tijdens Renaissance en
Barok werden de vormen steeds weelderiger. De duidelijke herkenbaarheid
van de afbeeldingen moest in de Rococotijd uiteindelijk wijken voor overdreven afbeeldingen en voorstellingen.
In de 19e eeuw kwamen we aan bij
een uitgesproken dieptepunt van de
wapenkunde, maar halverwege de
19e eeuw vond een ommekeer plaats;
met de opkomst van de Romantiek.
Vervallen kastelen werden opnieuw
opgebouwd en gerestaureerd en de
wapenschilden gingen weer een belangrijke rol gaan vervullen. In die tijd
werden veel bestaande wapens door
de eigenaars ontkruld en kregen hun
oorspronkelijke eenvoudige vorm
weer terug.
(wordt vervolgd)

Nieuwe KMO-werking
‘Komaan’ start zijn activiteiten
Vanuit Unizo Vichte groeide enkele
maanden geleden het idee om een
specifieke KMO-werking in de gemeente op touw te zetten. Ondertussen hebben een tiental jonge ondernemers de koppen bij elkaar gestoken
om deze nieuwe beweging alvast een
beetje vorm te geven.
De doelstellingen zijn uiteenlopend. Eerst en vooral wil de werkgroep jonge ondernemers, kaderleden of andere geïnteresseerden samenbrengen rondom actuele thema’s
uit de lokale bedrijfsomgeving. Dit kan
via formele gespreksavonden of met
een losse babbel of meer ontspannnende activiteiten.
Tevens wenst de werking zich te
vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe en streeft ze ernaar om de gemeenschappelijke belangen van haar
leden te verdedigen.
Tijdens het eerste levensjaar worden onder het motto ‘ken elkaar’ een
viertal activiteiten georganiseerd.
Zo kwam Vichtenaar dhr. Marc
Coucke (gedelegeerd bestuurder van
Omega Pharma) op 13 februari 2003
het levensverhaal van zijn bedrijf toelichten als startactiviteit.

Verder dit jaar wordt kennis gemaakt met het ruimtelijke ordeningsplan in onze regio. Hierbij zal onder
meer Patrick Vandeputte (KMO en
ruimtelijk ordeningsadviseur voor de
gemeente) het lokale plan voorleggen.
In september plannen we een
uniek bedrijfsbezoek achter de schermen van Bellewaerde-park. Na deze
rondleiding trekken we met ons gezin
verder het attractiepark in.
Later op het jaar organiseren wij
nog één of meerdere thema-avonden
rond specifieke onderwerpen.
Ondertussen zijn er een vijftigtal
ondernemers vanuit of buiten de fusie
aangesloten bij ‘KOMAAN’. Voor meer
inlichtingen omtrent de nieuwe werkgroep kunt u steeds terecht op ons
e-mail-adres : komaan@skynet.be of
Komaan, Beukenhofstraat 70, 8570
Vichte.
Lid worden kan door 20 euro over
te schrijven op onze rekening 7380080027-27 met vermelding bijdrage
2003. Wij nemen dan verder contact.
Nieuwe leden zijn steeds welkom !

Ploezerock 2003
Om de traditie in eer te houden geven wij nu al een voorsmaakje van wat
je allemaal kan verwachten tijdens de
4de editie van Ploezerock.
De opdracht wordt elk jaar moeilijker om groepen te vinden die hetzelfde niveau van de voorbijgaande jaren
kunnen evenaren.
Toch zijn we er dit jaar terug in geslaagd en hebben we vier schitterende groepen gevonden, nl. :
– Tainted Towels : deze groep uit
het Deerlijkse bestaat uit 5 leden en
brengt eigen rocknummers.
– Blunt : rock-folkgroep die een ruime set eigen nummers speelt, alsook bewerkte traditionals en Ierse
jigs, reels ; vorige jaar speelden ze
de pannen van het dak in Dranouter.
– Kate’s Desire : opnieuw hebben
we een stevige frontvrouw gevonden die vooral rockcovers brengt
van o.a. : Van Halen, Golden Earring,
Bon Jovi, Bryan Adams, enz.
– Zep Zupiler en de Ziboelateurs :
crazy groep die rockcovers op een
ludieke en aanstekelijke manier
brengt en zeker voor een waardige
climax zal zorgen.
Ingang is zoals elk jaar gratis en
hopelijk vloeit het bier even rijkelijk
als vorige jaren en zijn de benen even
soepel als voorbije jaren.
Tot dan !
Het bestuur

Jeugdbewegingen in beweging
Ksa Ter Vichten op kamp
Dit jaar gaan we opnieuw op kamp,
hieronder vind je de data van de verschillende groepen en hun plaats waar
ze dit jaar gaan zitten :

– Kabouters : Beringen-Mijn (De Kompel) van 11/07/2003 tot en met
20/07/2003.
– Kapoentjes : Beringen-Mijn (De Kompel) van 11/07/2003 tot en met
20/07/2003.
– Tip-toppers : Beringen-Mijn (De
Kompel) van 11/07/2003 tot en met
20/07/2003.
– Knapen : Tenneville van 03/07/2003
tot en met 12/07/2003.
– Jonghernieuwers : Tenneville van
03/07/2003 tot en met 12/07/2003.
KSA Ter Vichten fuift !
Na een meer dan geslaagde Oberbayern enkele maanden geleden zijn
we al terug voor een volgende spetterende feestavond ! Op zaterdag 3 mei
2003 om 20 u. nodigt KSA Ter Vichten
jullie uit in C.C. De Stringe op ons allereerste 'STRANDBAL'. Voor de prijs
van 3 euro mag je een avond verwachten waar er zal worden gedanst,
gefeest en veel plezier zal zijn ! Kaarten zijn verkrijgbaar bij elke leider.
Tot dan !
KSA Ter Vichten is terug on-line
met een gloednieuwe site !
Surf naar www.ksatervichten.be.tf
en ontdek de KSA op een manier die
je nooit voor mogelijk hield.
See you in cyberspace.
Septembermaand = KSA-maand
Ok, ok, we zijn er wat vroeg bij,
maar het is beter te vroeg dan te laat
natuurlijk. In dit stukje zouden we jullie
graag warm beginnen te maken voor
de maand september ! Want dit wordt
de KSA-maand bij uitstek. Het begint
allemaal op zaterdag 6 en zondag 7
september wanneer onze leden weer
hun Di-Caprio allures krijgen en zichzelf ten beste geven op het podium.
U weet het reeds : ons 2-jaarlijks oudersfeest heeft dan plaats.
We blijven niet stilstaan, want het
weekend daarna, op zondag 14 september, zijn we reeds terug met spetterende games. Dit heeft plaats op het
sportterrein voor C.C. De Stringe. Om
14 u. zal daar uitgemaakt worden wie
nu de sportiefste, fitste en slimste vereniging van Vichte is !
Daarna krijgen jullie één weekend
om op adem te komen en op zaterdag
27 september zijn alle leden verwacht
om met een grote bondsactiviteit het
jaar met een knal in te zetten.
We gaan jullie nu alles in jullie
agenda laten schrijven want zoals je
ziet hebben we nog heel wat werk
voor de boeg. Hopelijk tot op één van
onze activiteiten.
VKSJ op kamp
Alle leden van de 'roodkapjes'
trekken erop uit van 12 tot en met 20
juni naar Balen-Malou (Antwerpse
Kempen).

Minivoetbaltornooi
Bruine Duivels

Op 10 en 11 mei 2003 wordt voor
de 8ste maal het minivoetbaltoernooi
van de Bruine Duivels Vichte georganiseerd. De wedstrijden hebben
plaats vanaf 9 uur aan CC De Stringe.
Zoals ieder jaar rekenen we ook nu op
een massale toestroom van ploegen,
supporters en sympathisanten. De inkomsten van dit toernooi worden gebruikt om ons clubje draaiende te
houden
Het team van voorzitter Pascal Verthé maakt dit jaar gebruik van multimedia-toepassingen om het klassement en sfeerfoto’s te projecteren tijdens het toernooi. Er wordt tevens gepoogd om alle resultaten onmiddellijk
on line op het internet te plaatsen.
Sinds september 2002 zijn de Bruine Duivels op het internet te vinden op
www.users.skynet.be/bruineduivels.
Daar vind je ondermeer informatie
over de geschiedenis van de club, de
leden, competitieresultaten, activiteiten en meer in het bijzonder informatie over ons toernooi. De inschrijvingen zijn lopende en we verzekeren nu
al deelname van minstens tien ploegen. Inschrijving is nog mogelijk tot 25
april bij Pascal Verthé (alle info te vinden op internet).
We kijken uit naar jullie komst, het
goede weer én... een drankje en een
hapje is voorzien !
Tot dan !

Wereldwinkel in Vichte
Een Wereldwinkel is een winkel
waar producten worden verkocht die
komen uit de Derde Wereld (de Ontwikkelingslanden).

Door de verkoop van hun producten zorgen wij voor een duurzaam inkomen van mensen uit die landen.
Waarom ? Omdat arbeid en eerlijke handel (zowel daar als bij ons) de
beste garantie is op een duurzaam inkomen.
Wat wordt bedoeld met ‘eerlijke
handel’ ? Een voorbeeld maakt dit
duidelijk.
De productiekost voor 1 kilo koffiebonen bedraagt momenteel ongeveer
80 frank. Om allerhande redenen is de
prijs die op de wereldmarkt betaald
wordt aan de boer ondertussen echter
gedaald naar 45 frank (1,12 euro).
Hier kan een koffieboer niet meer van
leven !
Wat is dus voor ons een eerlijke
prijs ? Niet de prijs die door de markt
bepaald wordt, maar wel een vergoeding die garandeert dat de producent
een leefbaar inkomen krijgt. Zo betaalt
Oxfam-Wereldwinkels momenteel aan
de koffieboer minstens 110 fr (2,73 euro) per kilo.
Zo doen wij aan structurele ontwikkelingshulp.
Mogen wij ook u verwelkomen als
klant ? Mensen die kopen in de Wereldwinkel kiezen niet voor het goedkoopste product, maar kiezen voor
goede producten tegen een eerlijke
prijs. Wij hopen dat ook u die keuze
maakt !
Oxfam-Wereldwinkel depot Anzegem-Vichte, in de Beukenhofstraat aan
de Stringe.
Openingsuren : op vrijdag van
17.30 tot 19 u. en op zaterdag van 10
tot 12 u.

Geniet van een ferme zomer en tot
in september !
Meer info op :
http://users.pandora.be/vichte/streven)

Streven gaat volgend jaar zijn 60ste
seizoen in
Bij Jupiter, de kiekens van Romulus
de Grote hebben de smaak van het
acteren duidelijk te pakken want de
volledige gevleugelde cast vertrok na
de laatste voorstelling met ’n charter
richting Hollywood. Benieuwd in welke kaskraker we hen zullen horen kakelen.
Feit is dat keizer Romulus in pensioen is en ons toneelseizoen er weer
op zit. ‘Ondeugende Blankenbergse
fabels door een Romeins kiekenkoor’... een onhandige samenvatting,
maar oh wat zijn we tevreden !
Volgend jaar is het zestig jaar geleden dat de Koninklijke Toneelgroep
Streven boven de doopvont werd gehouden.. en dat zal u geweten hebben.
Niet alleen krijgt u een ‘specialleke’
van een programma voorgeschoteld,
ook de gouwdag van Opendoek vindt
weer in Vichte plaats. Ondertussen zet
onze ploeg zich aan het werk om tegen de festiviteiten in mei 2004 een
prachtig fotoboek over de geschiedenis van Toneelgroep Streven in elkaar
te flansen.

Activiteitenkalender
Natuurpunt Krekel

Jog mee met de
Beukenhofjoggers !
We zijn een groep sportieve vrienden en joggen verschillende malen
per week. Meelopen is vrijblijvend en
iedereen komt wanneer het hem/haar
past. Het tempo wordt aangepast zodat we steeds in groep blijven. Op
dindagavond (van 19.30 tot 21 u.) en
donderdagavond (van 18 tot 19.30 u.)
lopen we te lande aan een tempo van
10 tot 11 km per uur.
We forceren niet en houden nog
wat adem over voor een vertellingske
links of een graptje rechts. We houden
rekening met mensen die bv. maar
een uurtje willen lopen : die kunnen
dan op een bepaald punt afslaan. De
vroege vogels kunnen aansluiten op
zaterdagmorgen (van 7 tot 8 u.).
Er wordt telkens gestart in de Beukenhofstraat aan de parking (asfalt)
van Patrick Clarisse, ter hoogte van de
Brandweer.
Op zondag wordt er vrij gelopen
van 9 tot 10 u. in het Beukenhof, de
ene snel, de andere minder snel,... iederen zoekt zijn eigen tempo en kompanen, de ene stoomt 10 rondjes aan
één stuk door terwijl de andere al
eens moet uitpuffen na 3 rondjes om
zich dan terug op gang te trekken. Om
9.15 u. stretchen we zo’n 10 minuutjes.
Je ziet, er is voor elk wat wils : kom gerust eens af, het loopt wel los !

1. Donderdag 1 mei 2003 :
Lente-dagtocht
Startplaats : kerk Schorisse. Start :
9.30 u. - einde omstreeks 17.00 u.
Ingrediënten : grotere bossen afgewisseld met vergezichten ; voorjaarsflora,
met als uitschieter een van de grootste
daslookvegetaties van de Vlaamse Ardennen.
Vooraf inschrijven noodzakelijk :
Erik Cooman (056 77 63 71)
2. Zondag 29 juni 2003:
Zomer-dagtocht
Startplaats : kerk Dikkelvenne.
Start: 9.30 u. - einde rond 17.00 u. Ingrediënten : de Schelde en zijn meanders, rijt- en ontwateringsgrachten,
meersen, de vallei met massief opgaand groen, watervogels, open ruimtes en steilranden.
Vooraf inschrijven noodzakelijk :
Erik Cooman (056 77 63 71).
Info : Patriek Vaneeckhout 056 77
50 22.

VANDENBOGAERDE H.
DESLEE Textiles

ISO 9002
certified

Elektriciteitswerken

SCHILDER - BEHANGER
Binnens- en buitenshuis
Gordijnen -Overgordijnen
Zonnewering

Etienne Vanhoutte-Naessens
Veldstr. 19 - 8570 Vichte - tel. 056/77 81 73

THE ART OF PERFECTION

Vichte ✆056/77.70.39
Industriezone De Polderhoek
B-8980 Zonnebeke-Beselare

Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

iD druk

Vichte • Tel. (056) 77 40 61

Bierhalle DECONINCK
bvba

Brouwerij

Verhaeghe
uit sympathie !

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51
Lingerie voor dames, heren en kinderen

drukkerij

uitgeverij

vanoverbeke
vichteplaats 10a - 8570 vichte
tel. 056/77 76 52 - fax 056/77 59 49
isdn 056/77 56 29
e-mail : druk.vanoverbeke@pandora.be

wij maken er "druk"-werk van !

@

PC SALES & REPAIR
for YOUR quality computer

Balder
VAN EECKHOUTTE
verkoop en techniek

Lieven Bauwensstraat 21
8570 Vichte
0496/10 91 49
balder@pandora.be
balder.vaneeckhoutte@micrelec.be

Vichteplaats 27
8570 Vichte

Algemene bouwonderneming
Algemene bouwstoffenhandel
Alle plakwerken
Stortklare beton

nv D'HUYVETTER A. & Co.
Molendreef 4, 8570 Vichte
Tel. (056) 77 71 64 - 77 82 05
FAX (056) 77 59 74

Optiek
SYNHAEVE
OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN
Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

STEVERLYNCK
Garen-, Weefsel- en Breiselveredeling
B-8570 Vichte Belgium
Tel. (056) 77 77 51 - Fax (056) 77 77 59

Algemeen schrijnwerk

MESTDAGH-COOPMAN
tel. : 056/77 77 83 - 77 41 76
gsm : 075/67 23 35 - 0476/33 29 88

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte
Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Sleutels - hobbyvoeders
Sporttrofeeën - zijdebloemen

Mevr. Vandebuerie-Vindevogel
Elstweg 24 - 8570 Ingooigem
Tel. (056) 77 67 88

cv Zakenkantoor

(056) 77 45 44

WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)
Centea - Mutualiteit Securex

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

Hoekstraat 55 - Vichte - Tel. (056) 77 88 66

BANK

- SCHOENEN -

VERZEKERINGEN

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44
Wie een advertentie wil plaatsen
gelieve zich te wenden tot
D. Demurie - ✆ 0496 23 14 53
of K. Mahieu - ✆ 0486 86 70 95

