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DE VERTELLER

Editoriaal
Jaja, je hebt het goed gezien, je kon er niet naast kijken : De Verteller is dubbel zo groot geworden ! Nu, het is niet de eerste keer dat
ons dorpsblad op buitengewoon formaat wordt gedrukt. De uitzonderlijke edities naar aanleiding van onze honderdjarigen zullen wellicht nog in jouw geheugen of misschien wel ergens in je archiefkast
blijven liggen zijn. Is dit hier dan een speciale editie ? Nee, dat is het
niet. Het is heel simpel : het oude formaat werd echt te klein om alle
teksten en items erin op te kunnen nemen. Een fotootje of een kopie
van een affiche, de oude versie kon het niet meer slikken. Ze barstte
uit haar voegen. Ook de leesbaarheid en lay-out leed eronder. Niet
verwonderlijk als je weet dat dankzij de elektronische post meer en
meer verenigingen de weg wisten en weten te vinden naar de redactie van dit krantje. Een e-mail met een aankondiging of agenda is
vlug verstuurd. Het werd duidelijk : de oude communicatiewegen
moesten zich aanpassen aan de nieuwe. Het creëren van ruimte biedt
natuurlijk extra opportuniteiten : een betere en duidelijkere lay-out,
meer afwisseling in artikels, meer illustraties... Enfin je zal de evolutie wel merken naargelang de nieuwe edities verschijnen.
Ik kon je in dit voorwoord nog verteld hebben dat onze oud-bur-

gemeester Antoon Steverlynck – oprichter van verschillende Vichtse
socio-culturele verenigingen – de cultuurtrofee van Anzegem in ontvangst mocht nemen, dat onze brandweer een vernieuwde vrachtwagen rijker is, dat het standbeeld ‘doorbreekt haar grenzen’ weldra
een nieuw onderkomen vindt, dat het oude schoolgebouw onder de
sloophamer moet, dat daardoor de wereldwinkel verhuist naar een
nieuw onderkomen, dat onze eerstkomende 100-jarige – Madam
Verhaeghe – onlangs en spijtig genoeg overleden is, dat het Beukenhof een opknapbeurt krijgt – hopelijk om de goede redenen – en dat
Vichte eigenlijk wel een actief, mooi dorp is. Maar ja dan was er geen
plaats meer voor alle andere artikels. En al zat het verenigingsleven
niet stil tijdens de voorbije winterperiode, de lente zorgt ook voor
nieuwe energie bij onze organisatoren. Je leest er alles over in deze
gevulde paaseditie. Veel leesgenot. En tot Vichtens.
Dominique Demurie
Voorzitter
p.s. Dank aan de oude en nieuwe sponsors, door hun advertenties
kunnen we ook deze grotere editie gratis blijven uitdelen.

de oude en de
nieuwe straat zou
het ideale terrein
worden waar men
de nieuwe school
kon op bouwen.
Dat meldde men
dan ook dadelijk
aan de districtcommissaris.
Maar zo vlug
sloeg 'men nu ook
weer niet aan het
bouwen.
Het
duurde nog tot
1873 voor men de
betrokken percelen grond kon
kopen aan de
heer Meyers uit
Antwerpen en aan Frederik Vandecasteele
uit Deerlijk.
Het terrein besloeg een oppervlakte van
5216 m2 en kostte ongeveer 1,17 Bfr. per vierkante meter.
Architect Brine uit Kortrijk kreeg
opdracht de plannen te maken. Twee klaslokalen voor ieder 98 leerlingen met twee

Gemeenteschool bouwt
Vanaf 4 april e.k. wordt het oudste
gedeelte van de gemeenteschool afgebroken
en vervangen door een nieuw gebouw.
Alles zou moeten klaar zijn tegen 1 september 2006. De bedoeling is dat de gemeenteschool, de muziekacademie en ook de
tekenacademie een definitief onderkomen
krijgen in de omgeving van de bibliotheek,
de Stringe en de sporthal.
Het nieuwe gebouw bevat 8 grote klaslokalen, een bureel, archiefkamer en diverse
kleinere lokaaltjes (voor o.a. individueel
onderwijs).
De dienst voor Infrastructuurwerken van
het Gesubsidieerd Onderwijs van het departement geeft aan het gemeentebestuur een
fikse toelage om het gebouw te zetten.
We nemen afscheid van een gebouw dat
in 1876 in gebruik werd genomen. Hele
generaties Vichtenaren kregen er les.
Een beetje geschiedenis (Uit "Van der
Vichte" door Leonard Blockeel)
'De gemeenteschool in nieuwe gebouwen'
"In januari 1863 ontving het gemeentebestuur een schrijven van de districtcommissaris van Kortrijk, waarin deze er op aandrong, een fatsoenlijke gemeenteschool te
bouwen. De brief werd netjes opgeborgen
en daarmee meenden de gemeentevaad’ren
de kous af. De commissaris liet niet af en drie
maanden later kwam een nieuwe brief, die
aan de eerste herinnerde en waarin dringend
antwoord werd gevraagd.
Zeer ingenomen was men niet met dit
tweede schrijven. Wat daarop antwoorden ?
Na veertien dagen liet men dan triomfantelijk weten dat men druk aan het zoeken
was naar een passend stuk grond, maar dat
men dat zo moeilijk vond. Intussen zou men
het oude gebouw wel eens degelijk opknappen.
Maar prompt kwam uit Kortrijk een ant-

woord : dat opknappen was geld op straat
werpen, want men MOEST een nieuwe
school oprichten.
De gemeenteraadsleden waren daarmee
zeer verveeld en de secretaris schreef in een
zeemzoete brief, dat de gemeente al te zeer
de weldaden van het onderwijs op prijs stelde om niet allerspoedigst gevolg te geven
aan het verzoek. "Zohaast wij een
terrein hebben gevonden zullen
wij het U dadelijk mededelen !"
De districtcommissaris scheen
voorlopig gesust en dat zoeken
naar een terrein duurde nog tot
1869.
Sinds 1868 was namelijk het station van Vichte in dienst genomen
en daardoor had de huidige Beukenhofstraat veel aan belang
gewonnen. De toestand van de
straat was wel zeer bedenkelijk,
vooral dan bij de beek, waar ze
bovendien een grote bocht maakte
(tot achter de gebouwen namelijk
van de tegenwoordige brandweerkazerneal). Men besloot die baan
recht te trekken en het terrein tussen

De Gezinsbond
organiseert

KLEUTERACTIVITEIT
op zaterdag 26 maart ’05.
Paaseierenzoektocht voor kleuters
Vrije Basisschool om 10.30 u.
Vanaf 11.30 u. worden de ouders
terug verwacht voor
een aperitiefje!
De paashazen verwachten jullie !
Als lid van de Gezinsbond
betaal ik 2€.
Niet-leden betalen 3€.
1

gerieflijke woonhuizen voor de leerkrachten.
De aanbesteding ging dan door op 22 juli
1874. De laagste aanbieding bedroeg 31.200
Bfr. en kwam van aannemer Vandeghen uit
Kortrijk, die het werk dan ook mocht uitvoeren. De totale kostprijs beliep uiteindelijk
39.166,75 Bfr. De rijkstoelage bedroeg 12.442
Bfr. en de provinciale toelage 9.953 Bfr.
De nieuwe school werd in gebruik genomen op 10 oktober 1876. Ze bestond uit één
klas voor de jongens en één klas voor de
meisjes. In het ene schoolhuis woonden 4
zusters van de H. Jozef uit leper. Zuster Borgia (Nathalie Morisse) hield de teugels in
handen. De kleuters werden aan zuster
Gabriëlle in de keuken toevertrouwd. In 1878
waren er 39 kosteloze leerlingen en waarschijnlijk evenveel betalende.
In het andere schoolhuis nam meester
Eggen zijn intrek. Als hulponderwijzer was
hij in 1874 meester Samijn komen vervangen
en werd in datzelfde jaar nog definitief
benoemd.
Meester Bonaventura EGGEN, in de wandel "Bona" genoemd, was een Limburger van
geboorte en had zijn onderwijzersdiploma
behaald aan de Normaalschool te Lier. Kort
na zijn benoeming huwde hij Sidonie Wante
uit Waregem. Hij had een dichte grijze baard
en droeg onafscheidbaar een zwarte vilten
bolhoed. Naar de getuigenissen van Vichtenaren die hem gekend hebben, was hij eigenlijk te braaf om in school te staan, vooral dan
in die tijd, er werd soms nogal met hem
gesold."
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Unizo-Komaan !
De samensmelting tussen UnizoVichte, Komaan ! en Vichteplaatscomité
"Beste zelfstandige, winkelier, nijveraar,
vrije beroeper, kaderlid,
Mogen wij eventjes 5 minuutjes van Uw
ongetwijfeld reeds meer dan gevulde tijd ?
Er hebben zich immers recentelijk zeer
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die
U zekerlijk aanbelangen.
De drie in Vichte opererende groeperingen die zich tot zelfstandigen, vrije beroepers en kaderleden richten, met name UnizoAfdeling Vichte, Komaan! (KMO-werkgroep
Groot-Anzegem) en het Vichteplaats-comité,
hebben immers wijselijk besloten op te gaan
in één organisatie.
Op die manier wordt één gezamenlijk
platform gecreëerd voor ALLE zelfstandigen,
winkeliers, nijveraars vrije beroepers en
kaderleden die in onze gemeente opereren,
hetgeen ons de nodige draag- en slagkracht
moet bieden UW belangen maximaal te
behartigen, zowel op lokaal als op hoger
niveau.
Naast het gretig verdedigen van UW
belangen, is het de bedoeling UW kennis te
verruimen via de organisatie van weldoordachte duidingsactiviteiten.
Anderzijds zal er ook zorg gedragen worden voor eerder recreatieve (familie)activiteiten, zoals het souper en verrassingsuitstap,
dit teneinde elkaar te treffen in een ontspannen en ongedwongen sfeer. Wij zijn inderdaad ook bekommerd om UW familie, getuige het Sinterklaasbezoek dat opnieuw tot
volle ontplooiing zal komen.
Tenslotte zal er via zorgvuldig uitgekiende initiatieven naar gestreefd worden UW
naambekendheid uit te dragen over alle
lagen van onze gemeente en daarbuiten.
De één gemaakte vereniging die het
bovenstaande voor U zal waarmaken, werd
met volgende strijdvaardige naam onder de
doopvont gehouden : UNIZO-KOMAAN!
Een vernieuwd bestuur, bestaande uit de
ideale mix van ervaring, dynamiek en
enthousiasme, is er volop klaar voor de hierboven aangehaalde uitdagingen met volle
vertrouwen aan te gaan.

"Zoeperman"
woont in Vichte
Misschien
hebt u het ook
gezien op de
lokale televisiezender WTV? Op
12 maart ll.
werd
in
de
openbare bibliotheek van Anzegem het kinderboek "Zoeperman" voorgesteld. Het is het
eerste kinderboek dat werd geschreven door Tine Mortier
wonende in Vichte. Marjolein Pottier
(wonend in Brussel) illustreerde het boek.
Wie is "Zoeperman" ? Zoeperman is vier
en draag een hemelsblauw pak met knalrode
cape. Als iemand om hulp roept, vliegt hij er
pijlsnel naartoe. Zo redt hij de kat van Zofietje, zijn buurmeisje, uit een boom. Weer hoort
Zoeperman een kreet en hij vliegt erop af.
Maar zijn mama wil geen hulp, ze wil Zoeperman en zijn pak wassen. Zoeperman zeurt
en krijst, maar zijn mama is sterker. Het is
immers een Zoepermama. Ze maakt altijd
lekkere hapjes voor Zoeperman en ’s avonds
geeft ze hem een stevige knuffel. Dan
droomt hij de allerzoetste dromen.
- Een verhaal over de grote daden en de kleine kantjes van een kleuterheld.

AGENDA CRM
Zaterdag 23 april : museum Staf Stientjes,
kasteel Hemsrode, diner in ‘t Kasterhof en
concert in de oude kerk van Vichte, verzorgd
door ‘La Caccia’. Tijdig inschrijven is de boodschap. Het is een organisatie van Musica
Flandrica, een mix van cultuur en toerisme.
Dinsdag 17 mei te 14.30 uur in de Rembrandt : De islam en Pakistan door E.H.
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Dé ideale motivator voor ons als bestuur
zou uiteraard UW lidmaatschap zijn ! Trouwens hoe meer leden onze vereniging dragen, des te zwaarder wij kunnen wegen, des
te sterker wij ons kunnen uiten en des te
doelgerichter wij kunnen opereren, hetgeen
alleen maar U ten goede kan komen !
Voor de prijs moet U het overigens geenszins laten !
Wanneer U Unizo-lid bent, kunt U
sowieso gratis onze duidingsactiviteiten bijwonen en aan een voorkeurstarief deelnemen aan de andere verrijkende initiatieven.
Wenst U zonder meer lid te worden van
onze vereniging, dan kan dit ook, en dit mits
de bescheiden prijs van 20 € voor 2005 over
te schrijven op rekening 738-0080027-24. De
lidgelden zijn bovendien fiscaal optimaliseerbaar !
Kortom, wat houdt er U nog tegen ?
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij
U op onze meer dan boeiende en leerrijke
duidingsactiviteit aangaande de fiscale- en
sociale controle of op een andere gelegenheid zullen mogen begroeten en hopen dat u
onze vereniging zult verrijken met Uw lidmaatschap !
Nicolas Duquesnoy
Voorzitter Unizo-Komaan!"

TC Vichte Jeugd
Lentetrainingen
mini-, midi- en
maxitennis voor
de jeugd op de
buitenvelden van
TC Vichte, van
april tot juni 2005
Na de paasvakantie starten we
opnieuw met de
lentetrainingen
op de buitenvelden van TC Vichte.
De trainingen zijn enkel voor jeugd die lid
is van TC Vichte voor het seizoen 2005.
Wie nog geen lid is dient dit dringend te
doen. Het lidgeld voor nieuwe jeugdleden
bedraagt 15 euro (voor kinderen tot 12 jaar)
en 25 euro (voor jeugd van 12 tot 16 jaar).
Lessen op dinsdagavond voor kinderen
vanaf de derde kleuterklas tot het vierde
leerjaar :
Van 17.00 tot 18.00 uur :
minitennis en miditennis beginnelingen
Van 18.00 tot 19.00 uur :
miditennis halfgevorderd
Van 19.00 tot 20.00 uur :
miditennis gevorderd
Lessen op donderdagavond voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar :
Van 17.00 tot 18.00 uur : maxitennis initiatie

De eerste activiteit van de nieuwe UNIZOKOMAAN ! ging door op 15 maart jl.. Het
betrof een infoavond over "fiscale en sociale
controles" gegeven door 2 deskundigen van
Unizo-Nationaal en kende behoorlijke bijval.
Wenst U meer informatie of heeft u vragen, dan kunt U zich richten tot het secretariaat of tot één van de leden van ons bestuur:
Voorzitter : Nicolas Duquesnoy
Ondervoorzitter : Philippe Degroote
Verantwoordelijke winkeliers : Joost Cappelle
Verantwoordelijke KMO e.a. : Johan Slots
Penningmeester : Koenraad Hollebecq
Bestuursleden : Philip Heytens, Paul Pappijn,
Tino Gabriël, Joost Vandesteene, Christophe
Vandererven, Blockeel Gerald, Jan Steverlynck
Secretaris : Carlo Michels, Beukenhofstraat
70, 8570 Vichte
e-mail : unizo-komaan@skynet.be - website
in opmaak :
www.unizo-komaan.be.tt

Toneelgroep Streven
Beste toneelvrienden
Wanneer de paasklokken overvliegen en de kiekens
nog knalgeel zijn
voelen wij van
Streven het telkens
weer kriebelen om
op het podium te
kruipen voor het
laatste stuk van
ons seizoen. Ook
nu weer ! Geen
Romeinse keizers
of ‘60ste Vichtse
Pijl voor Beloften’
deze keer, maar wel.. zingende nonnen.
Na het eten van een nogal giftig uitgevallen vissoep is het nonnenbestand van een
klooster flink uitgedund. Van de 52 overleden zusters zijn er echter pas 48 begraven.
Door de aankoop van een DVD-speler is er
helaas geen geld meer om de laatste vier
slachtoffers ter aarde te bestellen en dus hebben zij zo lang het tijdelijke voor de diepvries
ingeruild. Om geld voor hun begrafenis in te
zamelen, wordt een benefietavond georganiseerd in de aula van een middelbare school.

- Een origineel debuut, met frisse tekeningen.
Tine Mortier werd geboren in Waregem
in 1970. Studeerde voor vertaler EngelsNederlands-Spaans. In 1996 leerde Tine haar
huidige man kennen tijdens een reis naar
Ecuador. Vijf jaar later trok ze met hem en
hun twee kleine zoontjes onieuw naar Ecuador. Ze gaf er Engelse les. Na een jaar keerde het gezin terug naar West-Vlaanderen.
Momenteel woont Tine in Vichte, samen met
haar man en hun drie kinderen Inti, Nando
en Loria (hun namen betekenen zon, maan
en dageraad). Tine werkt als cultuurfunctionaris voor de stad Ronse.
Haar hobby’s zijn : leuke dingen doen met
haar man en hun drie kinderen, schrijven,
vertellen, lezen, reizen en naar het toneel
gaan.
Marjolein Potti werd geboren in Roeselare in 1970. Studeerde functionele grafiek te
Gent. Marjolein werkte als grafische vormgever bij de VUM-groep. Na de geboorte van
haar tweede kindje besloot ze om deze job
op te geven en zich enkel nog op illustreren
toe te leggen. In 1995 illustreerde Marjolein
haar eerste kinderboek : "Traan" van Dirk
Nielandt.
Ondertussen heeft ze reeds meer dan 40
boeken geillustreerd. In 1997 won ze met het
boek "Muu" de boekenpauw en in 1999
kreeg ze de Boekenwelp voor het boek
"Wie".
Voor meer info kan u altijd terecht bij
onze openbare bibliotheek in de Stringe.

Van 18.00 tot 19.00 uur :
maxitennis halfgevorderd
Lessen op zaterdag voor jeugd van 10 tot
18 jaar :
Van 08.30 tot 09.30 uur : maxitennis initiatie
Van 09.30 tot 10.30 uur :
maxitennis halfgevorderd
Van 10.30 tot 11.30 uur :
maxitennis gevorderd
Van 11.30 tot 12.30 uur :
maxitennis gevorderd
Van 12.30 tot 13.30 uur :
maxitennis gevorderd
Eerste les : de lessen starten op dinsdag
19, donderdag 14, en zaterdag 16 april.
De lessen hebben enkel plaats bij droog
weer. Bij regenweer wordt de les verplaatst.
Indien men niet zeker weet of de lessen
zullen doorgaan kan men altijd contact
opnemen met de lesgevers Alain Demurie,
lesgever op dinsdag en donderdag (GSM
0478/288.185) of Jan Demasure, lesgever op
zaterdag (GSM 0477/79.41.31).
Inschrijvingsgelden : deze bedragen 40
euro voor mini- en miditennis en 50 euro
voor maxitennis. Er worden hiervoor 8 lessen
gegeven van april tot en met juni.
Inschrijvingen : gelieve voor de lessen
vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator
Alain Demurie (Delfien Vanhautestraat 62,
8570 Vichte, 056/77.66.96,
alain.demurie@skynet.be).
Het aantal inschrijvingen is beperkt ! Het
lesgeld mag betaald worden bij de eerste les.
Enkele nonnen zijn geselecteerd om hun
kunsten te vertonen.
Nonsens is een klucht vol grote zangnummers en ferme danspartijen, doorspekt van
klerikale crisissituaties. Genoeg aanknopingspunten voor een dolkomische theateravond.
Halleluja !
Onder de habijten zult u aantreffen : Carine Deslee, Isabelle Vanleeuwen, Annabelle
Vanleeuwen, Sylverine Vandendriessche,
Griet Vanden Broucke, Lieve Vanmarcke, Isabel Coussement, Myriam Vancraeyenest en
Daniël De Smet
NONSENS
auteur :
Dan Goggin
vertaling : Mitta Van der Maat
regie :
Gino Bruneel/Peter Deslee
vrijdag
1 april 2005 om 20u
zaterdag
2 april 2005 om 20u
vrijdag
8 april 2005 om 20u
zaterdag
9 april 2005 om 20u
benefietvoorstelling op zondag 3 april om
15u ten voordele van vzw Cunina –
www.cunina.org
CC De Stringe – Vichte
Losse kaart : 7 €
Reserveren :
Francine en Pol 056 / 77 68 36
Carine en Frans 056 / 77 55 75
www.strevenvichte.be

Schoolfeest Vrije
Basisschool Vichte
Op za. 23 en zo. 24 april om 14.30 u. en
16.30 u. kan je in de Stringe de leerlingen van
de Vrije Basisschool aan het werk zien in :

"Druppels vol Kleur"
"Europa met een nieuwe grondwet"

europarlementslid IVO BELET
Donderdag 21 april 2005 °V 20u
Zaal Rembrandt °V Vichte
Davidsfonds Vichte en CD&V Anzegem
nodigen u van harte uit op donderdag 21
april om 20u in Zaal Rembrandt voor de causerie met europarlementslid Ivo Belet.
Ivo Belet is zeker geen onbekende voor
ons, sedert 1989 was Ivo Belet werkzaam bij
de VRT, eerst bij de radionieuwsdienst, vervolgens bij De Zevende Dag en Ter Zake. Op
13 juni 2004 stuurde de kiezer hem met
142.544 voorkeurstemmen naar het Europees
Parlement.
Voor iedereen die begaan is met Europa
of meer wil weten over Europa, een echte
aanrader ! Treed in dialoog met Ivo Belet of
kom luisteren naar zijn boeiende uiteenzetting.
Toegangsprijs : 2,5 € p.p.

Jeroen Claerhout
24-25-26 mei : driedaagse uitstap naar
Duitsland o.l.v. Marc Deboever
Donderdag 9 juni : dagje Congo in het
Afrika-museum (met gids en voordracht) te
Tervuren
Dindag 19 juli te 14.30 uur in de Rembrandt : achter de coulissen van TV en radio
door Cas Goossens, ex-voorzitter van de VRT

2

We brengen een muzikaal theater waarin
samenspel een keuze is.
De ideeën van de kinderen kregen een
plaats in het verhaal. De voorstelling wordt
verrijkt met muziek die Lucas Van Waeyenberge voor ons op maat schreef !
Het ene kan niet zonder het andere, het
andere is gemaakt voor het ene... Kortom het
ene zit gewoon vast aan het andere.
Al die ideeën samen en de inzet van de
hele school maken de voorstelling tot een
uniek geheel.
Kaarten à 3 € : vrije basisschool Vichte
056 / 777 303
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Wiel in wiel
Beste Dorpsgenoten,
Wanneer de eerste "Vlaamse cols" alweer
onder de wielen van de vele wielerliefhebbers passeren, dan weten we dat ons nieuw
werkjaar start.
Vorig jaar mocht u vaststellen dat de vereniging met een volledige nieuwe bestuursgroep een mooi parcours afgelegd heeft en
ook dit jaar bruist het weer van ambitie.
Zo kent u de jaarlijkse wielerwedstrijd
voor beloften ( met Ommegang), de klassieke wedstrijd voor nieuwelingen (kermiszondag) , en de traditionele hoogdag op dinsdag
met de Vlaamse textielprijs voor eliterenners.
Wij kunnen u nu al meedelen dat de wedstrijden voor beloften en Nieuwelingen over
een vernieuwd parcours zullen verlopen.
Wij voorzien ook dit jaar een primeur met
een veldcross voor Vichtenaren in September
op kermiszaterdag ('s avonds). Wie wint de
superprestige veldrit voor Vichtenaren ? Zorg
ervoor dat u getraind aan de start komt,
want winnen is hier belangrijker dan deelnemen.
Om dit alles te bewerkstelligen, organiseren wij op 16 APRIL een GRANDIOZE KAAS
EN WIJN AVOND ten voordele van onze organisatie. U krijgt een meer dan verzorgd
buffet van kazen met groeten en fruit en een
glas wijn voor 15 euro/persoon.
Er is ook mogelijkheid tot wijndegustatie
in onze wijnstübe. Vanaf 22.00 uur vangt ons
gratis DANSFEEST aan voor alle Vichtenaren
en sympathisanten met muziek uit de jaren
60’s, 70’s en 80’s. Spreek erover en nodig je
buren, vrienden en familie uit.
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Kaarten bestellen kan in diverse cafés in
Vichte, aan onze bestuursleden of via Edwin
Samijn op het nummer 0476.47.72.27.
Wij rekenen erop dat u ons steunt en zien
u graag op deze avond.
Philippe Degroote

Dit jaar is het 20 jaar
geleden dat ere-burger
Herman
Roelstraete
overleden is. Er worden
in heel wat steden en
gemeenten in dit kader
herdenkingsconcerten
en -tentoonstellingen
georganiseerd.
Het
gemengd Sint-Stefanuskoor is de persoon van
wijlen Herman Roelstraete bijzonder genegen en brengt sedert vele
jaren werken van hem zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen.
Op 29 april wil het koor ter zijner gedachtenis en in samenspraak met het gemeentebestuur van Anzegem volgende plechtigheid
organiseren :
19 u – onthulling van het nieuwe bord
Herman Roelstraetepad/Vichtepad door de
heer Burgemeester
19.30 u – korte plechtigheid aan het graf
– gelegenheidsspreker H. Willaert en E.H. Luc
Vandemoortele
20 u – pianorecital door Ivo Delaere met
werken van Herman Roelstraete, Roland
Coryn, e.a.

26 maart : Paaseierenzoektocht met start om 10u30
aan de VBS
13 april : start actueel dansen voor 10 – 12
jarigen (7 lessen van 18-19 u )
4 mei : start actueel dansen voor 7- 9 jarigen
(7 lessen van 17-18 u)
30 april : No nonsense – sterke vrouwen en
straffe songs - 20 u in De Stringe
12 mei : Zin en onzin van diëten ? – voordracht door P. Verhoest om 20u in de VBS
26 mei : Studeren en werken – wat kan, wat
mag : voordracht over het statuut van de
jobstudent
5 juni : 5° SMOEFELTOCHT door het prachtige
Vichte met als afsluiter voor deze
jubileum-uitgave een barbecue
Voor meer info :
http ://www.gezinsbond.be/vichte
vz. : P. Ostyn, Deerlijkstraat 3, 8570 Vichte
(tel. : 056 / 77 93 19 e-mail : pol.ostyn@pandora.be)
scr. : H. Vanwymelbeke, Delfien Vanhautestraat 13, 8570 Vichte
(tel./fax : 056 / 77 54 50
e-mail : (hvw@belgacom.net)

Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Op 21 en 22 mei ‘05 is het weer zover : het
10de Bruine Duivels-toernooi aan het C.C.
‘De Stringe’. Inderdaad, op die dagen is voetbal inderdaad een feest. Een waar festijn
waar de beste voetbaltalenten uit de ZuidWestvlaamse regio weer met elkaar in de
clinch gaan. Een moment waarop de beste
Belgische voetbaltrainers en de Degryses en
de Van Holsbeeckes naar Vichte afzakken om
nieuw talent op te sporen. Maar niet enkel
voetbalkenners, ook een aantal Brugse
schoonheden worden aangekondigd. Sommige jongere Bruine Duivels zijn daar niet
ongevoelig voor. En ieder jaar opnieuw
dezelfde vraag : welke ploeg zal er dit jaar in
slagen om ‘de Vette Padden’ te verslaan ?
Om één van de 124 deelnemende ploegen te zijn, maken we het u wel uiterst
gemakkelijk. U hoeft enkel een overschrijving te verrichten van 70 € (waarvan 30 €
waarborg) te plaatsen op het rekeningnr.
001-356221-49, met vermelding van de ploeg
en het telefoonnummer van de contactpersoon. Ook de gegevens van de coach dienen
doorgemaild te worden naar info@bruineduivels.be. Alle inschrijvingen worden verwacht voor 1 mei 2005.
Omdat het weekend steeds volgt op een

Van 13 tem 15 mei organiseert onze muziekvereniging een driedaags feest om met onze
muziekvrienden uit Ommersheim 40 jaar verbroedering te vieren. Het programma :
Vrijdag 13 mei 16u30 aankomst Duitse gasten + welkomstdrink
21u00 jongerenfuif in de Stringe (in het kader van 20 jaar VJE)
Zaterdag 14 mei 10u00 repetitie ter voorbereiding van het concert op zaterdagavond
11u30 opening tentoonstelling foto’s 40 jaar verbroedering in het
repetitielokaal van de muziekvereniging + receptie
Muzikale avond in de Stringe :
19u00 Jubileumconcert VJE
19u45 Optreden drumband Vichte
20u15 Concert St-Cecilia Vichte
21u00 Concert Musikverein Ommersheim
21u45 Gezamenlijk concert St Cecilia Vichte – Musikverein Ommersheim
22u45 Oberbayernavond opgeluisterd door de blaaskapel
uit Ommersheim
Zondag 15 mei
10u00 Kirchenparade – vertrek aan de Stringe
11u00 Eucharistieviering
12u30 Middagmaal in de Stringe
16u00 Terugreis Duitse gasten
Iedere inwoner van Vichte is welkom op bovenvermelde activiteiten. De toegang tot al
deze activiteiten is gratis. Wie wenst deel te nemen aan het middagmaal op zondag dient zich
wel vooraf in te schrijven bij één van de leden van de muziekvereniging.
Het Musikverein Ommersheim was de laatste keer in 1998 te gast in Vichte. Toen woonden 180 Ommersheimers de festiviteiten bij. We ondervonden destijds heel wat problemen
om voor die 180 personen een gastgezin te vinden. Inwoners van Vichte die bereid zijn onderdak voor 2 nachten te bieden aan één of twee gasten uit Ommersheim of die hierover meer
info wensen, verzoeken we contact op te nemen met J Vanmeerhaeghe (tel 056/772120).
Dank bij voorbaat.
Het Ommersheimcomité.

Ploezerock wordt stilaan een begrip in de
selecte lijst van zomerfestivals en is dit jaar al
aan zijn zesde editie toe.
Op zaterdag 2 juli 2005 wordt Vichteplaats opnieuw The Place to Be.
Het Kasteelplein wordt ook nu weer herschapen in een ware festivalweide.
Ondanks de laattijdige en spijtige annulatie van topact Action in DC vorig jaar kon de
organisatie terugblikken op een meer dan
geslaagde avond.
The Vipers, hoofdact van de 2de editie in
2001, werden inderhaast opgetrommeld en
de vonk sloeg onmiddellijk over op het
dolenthousiaste en talrijk opgekomen
publiek. De Ploeze rockte als nooit te voren !
Dit jaar worden aan de gebruikelijke
bezetting van 4 bands nog eens 2 extra acts
toegevoegd.
Jeugdig talent uit eigen streek zal vanaf
16.30u de Ploeze opwarmen. Twee jongeren
uit Deerlijk geven de aftrap en daarna volgt
"Steak n° 8", een jonge tienerband uit Wevelgem.

Kalender
Gezinsbond
Vichte

10de BDV-Minivoetbaltoernooi

Jubileum 40 jaar verbroedering St-Cecilia
Vichte – Musikverein Ommersheim

Ploezerock 2005

Herdenking
Herman Roelstraete
vrijdag 29 april 2005

Activiteitenkalender
KAV Vichte
www.kavvichte.tk

April 2005
2 - zaterdag : Ga eens vreemd. We gaan
naar Antwerpen voor een China-tour. Een
rondleiding in “China-Town”.
5 - dinsdagnamiddag : Open Kern in zaal
“De Kring”, Vichte, stipt om 14 uur.
KAV
beweegt
voortdurend.
Je hoorde het al, je las het al. Vanaf volgend
werkjaar zijn er enkele wijzigingen bij KAV.
Het tijdschrift “Vrouw en Wereld” wordt per
post verstuurd. Inmiddels heb je misschien
ook wat vragen en bedenkingen. We nodigen je dan ook graag uit tot deze open kern.
Op deze namiddag komt Christa Mestdagh, verantwoordelijke van het verbond
West-Vlaanderen, ons wegwijs maken. Zij zal
de nieuwe werkingen toelichten en ook je
vragen beantwoorden. Alle KAV-leden welkom.
6 of 13 - woensdagavond : bloemschikken om 19.30 u., dit in zaal 'De Kring',
Oudenaardestraat, Vichte.
De les wordt ons gebracht door Danny
Terrie. Er wordt ook voor pakketjes gezorgd
met het nodige bloemenmateriaal. Breng
alleen mee : plastiek ter bescherming, goed
snijdend schilmesje, snoeischaar.
Totaalprijs : € 20,00. Inschrijven voor 31
maart bij : Rita Depraetere, Weggevoerdenlaan 20, Vichte. Tel. 056/77.51.91

Na een groot uur zou het hek van de dam
moeten zijn en zorgen de "35.000 postbodes" voor de nodige ambiance.
Iets ingetogener werk komt er van
"Greyn". De soms sombere en rauwe songs
vertellen het verhaal van de Amerikaanse
lead singer Sarah Markewich tijdens haar
jeugdjaren in New York en worden afgewisseld met meer opgetogen en speelsere songs
over haar recente levensjaren in Kortrijk.
Hierna worden 2 internationale topacts
op de Ploeze losgelaten.
Eerst komt het Duitse "Physical Graffiti"
aan de beurt. Zij zorgen voor een revival van
de prachtige songs van Led Zeppelin en zullen zeker en vast bij menig festivalganger
mooie herinneringen oproepen.
De top of the bill komt uit Nederland met
de tributeband "Gunz n’ Rozes". De snedige
songs van Guns n’ Roses zullen tot ver buiten
de Ploeze weerklinken en het al opgewarmde bloed nog wat sneller doen stromen…
Inkom is zoals steeds gratis.
Meer info op www.ploezerock.be.
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zware werkweek, gaat de eerste wedstrijd
van start om 11 u.
Dit jaar komen de Bruine Duivels weer
origineel uit de hoek. Na de vele fysieke
inspanningen vindt op zaterdagavond 21 mei
‘Aan Tafel !’ plaats. Nee, niet het gelijknamige televisieprogramma van Jan Verheyen,
maar een waar kicker-toernooi. Dat gaat van
start omstreeks 19 u. Geblesseerde spelers
kunnen op die wijze ook aan hun trekken
komen. Maar ook kicker-amazones en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom
om de hoofdprijs van 100€ te komen wegkapen.
De inschrijvingen voor het kicker-toernooi
‘Aan Tafel’ kunnen gemeld worden aan onze
leden of mailen naar info@bruineduivels.be.
Tot een halfuur voor de aanvang van het
kicker-toernooi. Per deelnemer wordt er 5€
gevraagd.
Voor nog meer informatie kunt u steeds
terecht op onze vernieuwde site : www. bruineduivels.be. Wij rekenen op jullie aanwezigheid voor een weekendje vol van voetbalgenot.
Groetjes,
Het BDV-Bestuur.

24 – zondagmorgen : uitwaaitocht.

Mei 2005
3 – dinsdagavond : start fietsseizoen.
Wekelijks een uurtje fietsen. Start aan de
Kerk om 19.30u.
7 – H. Mis + receptie ter gelegenheid van
moederdag.
10 – dinsdagnamiddag 13.30 u of dinsdagavond 19.30. Kookdemonstratie : mediterrane gerechten.

Juli 2005
1 – vrijdagavond : avondje uit.
6 – woensdagnamiddag : uitstap met kinderen.
18-23 – Lourdesreis.
Wie nog mee wil naar Lourdes met KAV
en KWB van 18-23 juli 2005, gelieve dringend
in te schrijven. Contactpersonen : Rita Struyve : 056/77.62.87 en Rita Depraetere
056/77.51.91

De verteller
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Spelavond in Den Hert

Kampen
VKJS

Het begon als een simpel idee, het groeide uit tot een ware ambitie en op 12 maart was
het eindelijk zover. Een vijftigtal mensen kwamen uit alle streken van het land afgezakt naar
café Den Hert voor een georganiseerde spelavond. De gedachten van sommigen dwaalden af
naar verre oorden zoals Puerto Rico, Carcassonne, Firenze, Medina,... terwijl anderen zich lieten verleiden tot de verering van godinnen zoals Isis en Osiris. (Zou de Da Vinci Code dan toch
geen fictie zijn ?) Eén ding hadden ze allemaal gemeen. Ze hadden veel lol en verveelden zich
geen seconde. De tijd vloog voorbij...
Hopelijk vliegt die even snel nu we met veel ongeduld moeten wachten tot 9 april. Want
voor de mensen die er niet bij waren is dit de tweede kans om mee te stappen in dit prachtige concept : gratis inkom, een heel ruim aanbod aan ‘andere’ spellen (waar geluk een veel
kleinere rol in speelt dan bvb in Monopoly), deskundige uitleg van ervaren spelers, een "nietsmoet" sfeer en bovenal een hapje (gratis bakje frieten voor iedereen die speelt) en een drankje. Hopelijk mag ik jou, lezer, de volgende keer verwelkomen en ondertussen groet ik jullie.
Bert
Voor meer info : café Den Hert of bertigodt@pandora.be.

Hoi iedereen !
Ons werkjaar is
al over de helft en
we hebben reeds
veel dingen meegemaakt : een spetterende startdag, een
geslaagd
oudersfeest, een lekkere
pizza avond van onze Aspi’s, een super Eskimo fuif en massa’s toffe activiteiten... ! Maar
het jaar is nog niet om en nu al verlangen we
naar dé climax : ons kamp. We gaan dit jaar
op kamp van 12 tot 20 juli, onze sloebers (het
1ste en 2de leerjaar) van 16 tot 20 juli. Het
worden fantastische dagen daar in Westouter (Heuvelland), we hopen dat jullie er allen
bijzijn !
Vele groetjes, de Vksj-leiding !

KSA Ter
Vichten :
Kampen
Uit ervaring weten
we dat ouders graag
hun zomervakantie ver
op voorhand plannen.
Om deze planning niet
in de war te sturen
geven we jullie nu
alvast de data van de
kampen aan u mee :
Kabouters : van 15 tot en met 20 juli
Kapoentjes : van 11 tot en met 20 juli
Tiptoppers : van 11 tot en met 20 juli
kampplaats Balen-Malou (Antwerpse kempen)
Knapen : van 4 tot en met 13 juli
Jongernieuwers : van 4 tot en met 13 juli
kampplaats : Amberloup (Luxemburg)

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Vichte Ommegang) te bezorgen vóór 19 juni 2005
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte of bij Dominique Demurie via e-mail: dodem@pandora.be
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ontharingen

sandwichbar

voet-

Harelbekestraat 63 - 8570 VICHTE
Tel. 056/77 73 74 - Fax 056/77 32 69

lichaams-

Trui Parmentier

en hand-

Olekenbosstraat 160
8540 Deerlijk
verzorging
ENKEL OF AFSPRAAK
Tel. 056/323 353
arrangementen

Carmen Vandenbogaerde
Hoekstraat 26
B-8570 Vichte
Tel. 056/77 41 71
Fax 056/77 41 72

Open elke dag : 6.30 - 14 u. / 16.30 - 20 u.
Zaterdag : 10 - 14 u.
GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN
Vóór 10 u. gebeld is vóór 12 u. besteld !

Bierhalle DECONINCK
bvba

Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01

Bouwcoördinatie - Realisatie

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

‘t Beddeke
P. Benoitstraat 2A • 8570 Vichte
Tel. 056 / 77 29 88 • GSM 0476 / 50 43 78
Verkoop - Aankoop - Garantie

Openingsuren :
di.-vr. 10-12 / 14-18.30 u.
za 10-12 u. / 14-16.00 u.
maandag gesloten

e-mail : dereisverteller@skynet.be

De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maatwerk

ALUMINIUM - STAAL - PVC
CONSTRUCTIES
RAMEN - DEUREN - VERANDA’S
GLASWERKEN - ZONWERING

Vichteplaats 13
8570 Vichte
Tel. (056) 77 73 51

RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31

Lingerie voor dames, heren en kinderen

e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.be

Holstraat 61 F4 - 8790 Waregem
tel. 056 612131 - fax 056/61 21 32
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

STEVERLYNCK GROUP
Oudenaardestraat 84, 8570 Vichte
Tel. 056 77 77 51 - Fax 056 77 77 59
www.steverlynck.be
Garen- en weefselveredeling

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 !
I.Z. Huttegem 2
Anzegem-Ingooigem
tel. 77 25 71 / fax 77 25 72
huishoudlinnen :
fabricage en groothandel

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

Frituur - Snack 'T VERTELLERKE
Vichteplaats - 8570 Vichte

M. Schiettecatte
P. Benoitstraat 8, 8570 Vichte
tel. 056 77 68 77
www.yamahaschiettecatte.be

Wij zijn 7 op 7 open
doorlopend van 11.00 - 23.00
op vrijdag en zaterdag tot 01.00

Vichteplaats 29,Vichte - 056 77 49 03
elke dag ruim assortiment
brood - koeken - patisserie
open: 7.00-18.30 / zat. 6.30-18.30 / zon 6.30-15.00 u.

Optiek
SYNHAEVE
OPTIEK
OOGMETING
CONTACTLENZEN

Vichteplaats 32, 8570 Vichte

Beukenhofstr. 21 • 8570 Vichte
Tel. (056) 77 80 88
Kerkstraat 27 • 8570 Anzegem
Tel. (056) 68 16 12

Vichtesteenweg 45
8540 Deerlijk
tel. 056 77 88 49
fax 056 77 46 75
BADSTOFWEVERIJ
TISSAGE
EPONGE
FROTTIERWEBEREI
WEAVING
MILL

cv Zakenkantoor

WILLY VAN DEN BERGHE
Alle verzekeringen, leningen, hypotheken (tot 125%)

Oudenaardestraat 110, B-8570 Vichte
Tel. (056) 77 88 44

Centea - Mutualiteit Securex

Oudenaardestr. 13 - Vichte - 056 77 88 66

VANDENBOGAERDE H.
Elektriciteitswerken

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

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

Vichteplaats 68,
Vichte
056 77 76 90

groenten
fruit
kaas
charcuterie

BANK

Brouwerij

VERZEKERINGEN

Verhaeghe

BLOEMENATELIER
Oudenaardestraat 36/2
8570 Vichte
Tel./Fax 056 / 77 23 83

uit sympathie !
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Industriële- en huisinstallaties
Winkel- en etalageverlichting

LINGUITEXT

Frieda Depamelaere
(beëdigde) Vertalingen
tel. 056 77 59 54 - gsm 0477 66 65 46
linguitex@skynet.be

Wie een advertentie wil plaatsen gelieve zich te wenden tot D. Demurie - 0496 23 14 53 of T. Verhaeghe - 0486 25 79 14

drukkerij

