Gratis uitgave
Dorpsraad Vichte
Jaargang 18 nr. 4
Kermis 2005
www.vichte.be

DE VERTELLER

Editoriaal
"Het is weer voorbij die mooie zomer…." Dit liedje hoorde ik
onlangs uit de luidsprekers van mijn autoradio galmen. Gerard
Cox schreef dit nummer in 1973, 3 jaar voor de hittegolf van ‘76.
Nu bijna dertig jaar later, leek het wel een smakeloze grap na
zo'n sombere en natte augustusmaand. Maar als je dan bekijkt
wat het weer in Amerika allemaal uitricht, dan was onze zomer
belange zo slecht nog niet. Zo merk je maar dat alles relatief is.
Wat niet gerelativeerd kan worden zijn de inspanningen die
onze Vichtse verenigingen weer doen om de start van hun
nieuwe werkjaar alvast met veel trompetgeschal aan te kondigen. Deze editie van de verteller staat er vol van. Bovendien kan
je het seizoensbegin en de voorstelling van de verenigingen met
je eigen oren en ogen meemaken. Dit op de eerste cultuurmarkt
die tijdens het Kermisweekend in de Stringe georganiseerd wordt
.Maar op de "Vichte Keremesse" staan er ook tal van andere
evenementen geprogrammeerd : opendeurdagen van de
Brandweer, de Mondiale van KSA, optredens ism Ilo-Ilo en het
Davidsfonds, de eerste Vichtse veldcross uitsluitend voor Vichtse
sporters,… enfin het kan niet op. Je leest het allemaal hier in je
eigenste dorpskrantje.
Maar niet enkel hier, jullie kunnen natuurlijk altijd terecht op
de website van ons dorp "www.vichte.be". Ik kan niet nalaten
iedereen blijvend aan te moedigen een kijkje te nemen op onze
Vichtse webstek. Je vindt er werkelijk alle informatie. Het zou
eigenlijk de startpagina moeten worden van elke Vichtenaar.
(Allé, dat hopen we toch). Hierbij wil ik nog eens een oproep
doen aan alle voorzitters of secretarissen van de Vichtse

verenigingen om hun gegevens op de site te controleren en indien nodig aan te passen, zo blijft de info actueel. Stuur uw
opmerkingen, en vergeet niet het gastenboek te tekenen.
Toen ik in het vorig editoriaal alle nieuwe "dingen" in ons
dorp op een rijtje plaatste, ben ik iets heel moois uit het oog verloren, namelijk de twee schitterende nieuwe glasramen die de
oude kerk rijker geworden is. Heb je ze al opgemerkt, bovenaan
het koor? Het is een schenking van de Familie Depraetere-Vanwynsberghe die het Vichtse cultuurgoed een warm hart toedraagt. Alvast bedankt. Dit laatste kan (nog) niet gezegd worden
van het Schepencollege. De gezamelijke oproep van de Vichtse
handelaren, Unizo-Komaan en de dorpsraad om de Vichteplaats
onder handen te nemen (lees te verfraaien, veiliger en aantrekkelijker te maken) werd met een vriendelijke maar diplomatische
brief beantwoord. U kent dat soort brieven wel… Wordt ge- en
vervolgd.
Zolang er maar geen Katrina door ons dorp waait, alhoewel,
aan de vele evenementen op de komende kermis te merken zou
het er wel eens stormachtig kunnen aan toe gaan.
Tot op de festiviteiten, je komt toch ook?
Tot Vichtens…
Dominique Demurie
Voorzitter

Kermisweekend met Ilo-Ilo
Ten voordele van het Filipijns melaatsendorp

Zaterdag 17 september 2005
Om 20 u in de Oude Kerk van Vichte
Optreden van het koor Forlana Consort met muzikaal intermezzo (trio van viool, accordeon en blokfluit)
Toegangsprijs : voorverkoop € 5 - aan de deur : € 7 - kinderen onder de 12 jaar : gratis
Forlana Consort o.l.v. Dhr Wouter Bossaer

Zondag 18 september 2005
vanaf 14u30 in en rond de Oude Kerk van Vichte
Spetterende Volksspelen voor de ganse familie met prachtige prijzen i.s.m. het Davidsfonds Vichte
kaarten voor optreden en info :
Werkgroep Iloilo :
familie Vaneeckhout-Vantomme, 056/775022 - Pastoor Luc, 056/777870 en alle leden van de werkgroep
Forlana Consort : Chantal Depaemelaere, 0475/294355

Koninklijke Sportvereniging

Programma "Vichte Kermis 2005"

"Wiel in Wiel"
Vichte

Vrijdag 16 september

1925 - 2005

Zaterdag 17 september

KERMISDINSDAG 20 SEPTEMBER 2005

14 –18 uur : "Cultuurmarkt" de Stringe, gratis ingang
mmv verschillende Vichtse verenigingen
18.30 uur : "1° Vichtse veldcross" voor Vichtenaren, op en rond de Vichteplaats
en het oud kasteel
Doorlopend "Opendeurdag Brandweer", Ommersheimplein
20.00 uur : "Optreden van het koor Forlana Consort" tvv Iloilo, Oude kerk,
5 -7 € ingang

ste

73 TEXTIELPRIJS VAN VICHTE
BEROEPSRENNERS ELITE S.G.
5250 euro prijzen en talrijke premies

Zondag 18 september

Inschrijving : Café Molenhuis, Vichteplaats 2, Vichte
Start wedstrijd : 14 uur op Plaats Vichte
Afstand : 150 km, 12 ronden over Vichte, Ingooigem, Drie Kaven,
Anzegem-Heirweg, Engelhoek, Vichte
Aankomst : Café Gildenhuis, Oudenaardestraat, Vichte
Premieuitreiking : Hotel Rembrandt

10-12 uur

"Cultuurmarkt" de Stringe, gratis ingang
mmv verschillende Vichtse verenigingen
13 uur :
"Mondiale" KSA Ter Vichten, sportplein aan de Stringe, gratis toegang
15.30 uur : Wielerwedstrijd voor juniores - start : Vichteplaats, aankomst : Molendreef
500 euro prijzen en premies
14 -18 uur : vervolg Cultuurmarkt
14 30-19 u. :"Boekenstand, Mini-zoektocht, en Volksspelen" Davidsfonds
ism Ilo-Ilo, Oude kerk
Doorlopend "Opendeurdag Brandweer", Ommersheimplein,
met in de namiddag demonstraties

KERMISZATERDAG 17 SEPTEMBER 2005

VELDCROSS VOOR VICHTENAREN
Inschrijving : vanaf 17 u. Café Breughel
Start : 18 u. Vichteplaats
Aankomst : Café Den Hert

KERMISZONDAG 18 SEPTEMBER 2005

Dinsdag 20 september

WIELERWEDSTRIJD VOOR JUNIORES

14 uur :

500 euro prijzen en premies
Inschrijving : Café Watermolen
Start : 15.30 uur Vichteplaats
Aankomst : Molendreef
Prijsuitreiking : Café Ter Vichten
Deze wedstrijd komt in aanmerking voor de trofee "Tussen Leie en Schelde.
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73ste Textielprijs van Vichte voor Beroepsrenners Elite S.G.
start : Vichteplaats, aankomst : Café Gildenhuis, Oudenaardestraat
150 km, 12 ronden over Vichte, Ingooigem, Drie Kaven, Anzegem-Heirweg,
Engelhoek, Vichte
5.250 euro prijzen en talrijke premies

K.S.A. Ter Vichten
wereldwijd
Na een geslaagd oudersfeest (bedankt
aan alle ouders, vrienden en sympathisanten
die kwamen kijken) blijven we niet stilzitten
in KSA ter Vichten.
Zoals u op de affiches kan lezen aan de
muren van de Vichtse zelfstandigen, zal het
grasveld aan de Stringe tijdens het weekend
van 18 september weer worden omgetoverd
tot een enorm strijdtoneel voor de Vichtse
verenigingen, want :
KSA ter Vichten presenteert
18 september 2005
13u00

De Mondiale
The games, die al vele jaren gekend zijn in
Vichte als een gezellige en sportieve namiddag voor iedereen, wordt in een nieuw
kleedje gestoken. Het idee blijft gelijk, nog
steeds moeten vele Vichtse verenigingen het
tegen elkaar opnemen in allerlei originele en
leuke spelen. Maar dit jaar treden we buiten
onze grenzen, we gaan mondiaal ! Elk team
zal een land vertegenwoordigen, zo bent u
nu al zeker dat u een bonte en kleurrijke
bende sportievelingen zal terugvinden wanneer u een kijkje komt nemen op 18 september. Ook alle spelen worden dit jaar allemaal
vervangen door nieuwe en nooit-geziene

uitdagingen !
Dus
redenen genoeg om
even langs te komen.
Ook
de
minder
sportievelingen
onder u zullen een
aangename namiddag beleven en kunnen er rustig over
napraten op ons terras.
We hopen u allen -deelnemers, supporters, vrienden en vriendinnen- terug te vinden
op het plein !

VKSJ Vichte
Dag beste VKSJ-fanaatjes
Hebben jullie er weer zin
in ? Wij zéker en vast ! Tijdens de maand september
mogen jullie een leidster
verwachten bij jullie thuis voor de inschrijvingen van het nieuwe VKSJ-jaar.
Ook dit jaar zetten we ons beste beentje voor
om jullie superactiviteiten voor te schotelen !
We laten jullie dus niet te lang meer
wachten en nodigen jullie uit op de startdag
op 1 oktober 2005 van 14u tot 17u aan ons
lokaal in het Beukenhof. Er is tevens ook een
koekje en een drankje voorzien. Dus twijfel
niet langer en kom gerust af !
Naast onze spetterende startdag, zijn er
nog belangrijke datums om in de agenda te
noteren :
– 5 november 2005 in zaal de Linde : onze
heerlijke spaghettiavond
– 18 november 2005 in zaal de Stringe : onze
spetterende Fuif
– 12 tot 20 juli : kamp naar Halle-Buizinge
(springers, roodkapjes, jim en sim)
– 16 tot 20 juli : sloebers komen ook op
kamp naar Halle-Buizinge
Vele groetjes!
VKSJ-Vichte
PS : bij vragen kan je steeds terecht bij onze
hoofdleidsters Sylvie Speleers (0478/214 703)
Bezoek onze site : www.vksj-vichte.be.

Inschrijvingen
Beste ouders van leden (of toekomstige
leden) van KSA ter Vichten.
Tijdens de komende weken kunt u enkele
frisse en enthousiaste leiders aan uw deur
verwachten om uw zoon weer in te schrijven
voor het aankomende nieuwe KSA-werkjaar.
Wat u zeker ook al in uw agenda kan
noteren is dat de startvergadering voor alle
leden doorgaat op zaterdag 24 september
vanaf 14u! Vanaf dan doen we zo goed
mogelijk ons best om uw zoon wekelijks
weer een spannende en leuke activiteit voor
te schotelen.
Tot op DE MONDIALE !
KSA ter Vichten groet u.

Unizo-Komaan !
Business-café- 13 oktober
Beste Vichtse ondernemers,
Wist je dat Vichte ongeveer 150 bedrijven
of zelfstandigen, 57 handelszaken, 17 horecazaken en 40 vrije beroepen telt ?
Vandaar acht UNIZO-KOMAAN !* het
wenselijk dat deze ondernemers in een ongedwongen sfeer met elkaar contact houden of elkaar leren kennen. Dit kan op het Business-café dat
plaats vindt in Den Hert op de Vichteplaats op
donderdag 13 oktober 2005, alwaar tevens kennis
kan gemaakt worden met ons vernieuwd bestuur
en met de werking van onze vereniging. Voor
deze gelegenheid nodigden wij als gastspreker
uit, De Heer Herman Hillaert, afgevaardigde van
Unizo-Zuid-West, die de werking van Unizo en het
nut van Uw lidmaatschap zal toelichten. Na
afloop bieden wij U graag een glas aan.
Vooraf organiseren wij op zondag 2 oktober een daguitstap naar Rijsel. Iedereen
welkom (lid of geen lid).
* UNIZO-KOMAAN ! is de fusie van de 3 in
Vichte opererende groeperingen die zich tot
zelfstandigen, vrije beroepers en kaderleden
richten, met name Unizo-Afdeling Vichte,
Komaan! (KMO-werkgroep Groot-Anzegem)
en het Vichteplaats-comité.
Secretariaat : Carlo Michels, Beukenhofstraat 70, 8570 Vichte, tel. : 056/773399
e-mail : unizo-komaan@skynet.be - website : www.unizo-komaan.be.tt.

Cultuurmarkt 17 –18 september

5° Veldtoertocht en Wegrally "Wiel in Wiel"

Het cultureel seizoen in Anzegem gaat dit jaar bijzonder feestelijk van start want in samenwerking met
het lokale verenigingsleven wordt door de culturele raad
en de culturele dienst een heuse cultuurmarkt opgezet.
Vanaf zaterdagnamiddag 17 september tot en met
zondagnamiddag 18 september kan u om en in de
Stringe en de Oude Kerk te Vichte terecht voor deelname
aan diverse workshops (o.a. djembé-stage, theaterinitiaties, Afrikaans koken, Afrikaanse dans, boetseren voor
kinderen, dansen voor kinderen…), voor toonmomenten
door diverse socio-culturele (bloemschikken, juwelen
maken, sjaaltjes knopen…) en actieve kunstverenigingen
(tekendemonstraties, snelportretten tekenen, fanfareen koorconcerten…) en voor een ruime kennismaking
met wat reilt en zeilt in het Anzegemse cultuurlandschap
(met infostandjes van o.a. de diverse koepelorganisaties
als KAV, KVLV, Markant, KWB, Landelijke Gilde, Gezinsbond, Davidsfonds, toneel- en muziekverenigingen,
verenigingen voor vrijetijdsbesteding…).
Door de cultuurdienst wordt nog een flyer verspreid
met een gedetailleerd overzicht van het programma-aanbod en een opsomming van alle verenigingen die een
infostandje verzorgen evenals de concrete uurregeling van alle geplande activiteiten.
De cultuurmarkt wordt officieel open verklaard op zaterdagmiddag om 13.45 u. en daarbij is iedereen vanzelfsprekend van harte welkom. Dit wordt in ieder geval een niet te missen interactieve cultuurhappening en we hopen u dan ook massaal te mogen verwelkomen.
Heel graag tot dan !
Voor wie actief wenst deel te nemen :
Alle workshops, toonmomenten en concerten zijn gratis toegankelijk (behalve het concert
in de Oude Kerk op zaterdagavond door het Forlana Consort ten voordele van het ontwikkelingsproject IloÏlo). U kan maar hoeft nergens vooraf voor in te schrijven op uitzondering
van de workshop Afrikaans koken (aantal deelnemers beperkt) en de workshop dansen voor
kinderen ( practische organisatie busvervoer). Een telefoontje of mailtje naar de culturele
dienst tot en met 14 september zijn hiervoor aangewezen. Voor alle andere workshops kan
u op de dag zelf nog aan de ingang van de zaal terecht.
Voor meer info : culturele dienst 056/68.82.50 – cultuur@anzegem.be.

Beste sportliefhebber,
Op zaterdag 24 september organiseren wij, de wielertoeristenclub ‘Wiel in Wiel Vichte’,
onze 5° Veldtoertocht en Wegrally in Vichte. Tevens wordt voor de derde maal een ‘kidstour’
(20 km) onder begeleiding gereden.
Gezien ons dorp gelegen is aan de voet van de Vlaamse Ardennen, kunnen wij zonder
blozen stellen dat we beschikken over een prachtig parcours, in een uniek stukje natuur, waar
iedere MTB-er of wielertoerist zich naar hartelust kan uitleven.
Er worden voor de veldtoertocht twee omlopen voorzien :
–
35 km, kort maar zéér pittig.
–
60 km, aan te raden voor de sportievelingen onder ons.
De beide trajecten lopen o.a. over veldwegen, bospaden en
wegeltjes… en zijn uitstekend bewegwijzerd. Volgende plaatsen zijn o.m. opgenomen in het parcours : Anzegem,
Wortegem-Petegem, Tiegem, Kwaremont, voor –en achterkant
(Wallonië) van de Kluisberg (enkel de 60 km-uitvoering).
Voor de wegrit kunt u een keuze maken uit de afstanden 60, 80 of 110 km met meerdere
beklimmingen (o.a. "Les Hauts" in St. Sauveur, Kluisberg, Mont St.-Aubert) en een doortocht
langs enkele, voor velen toch onder ons , onbekende wegen en "binnenbaantjes", met o.m.
een stevige afstand in Wallonië (golvend). Eveneens voldoende uitgepijld.
U kan tijdens uw rit op de bevoorradingsposten genieten van een uitgebreid assortiment
aan fris– en sportdranken en fruit. Tevens is er afspuitmogelijkheid voor de fietsen. Na een
verkwikkende douche in de sporthal kan u in de gemeenteschool of zelfs buiten, want er is
een terras voorzien, nakaarten bij een frisse pint of een frisdrank met een stevige boterham.
Inschrijven kan reeds vanaf 8 u tot 14 u (tocht van 110 km tot 13 u) in de gemeenteschool
van Vichte (aan de brandweerkazerne). Zoals eerder vermeld is er een avontuurlijk fietstochtje van 20 km voorzien voor de kinderen vanaf 7 t.e.m. 14 jaar. Inschrijven kan reeds
vanaf 09.30 u. en er wordt onder begeleiding in groep gestart om 10 u. Zo kunnen onze jongeren eens proeven van de edele wielersport. Een aanrader !
Gans het gebeuren wordt georganiseerd in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen. Alle deelnemers zijn dus voldoende verzekerd.

Opendeur
brandweer
Vichtekermis
Op zaterdag 17 en
zondag 18 september zet
de brandweer de deuren
van de kazerne open voor
het publiek. Eén van de blikvangers op deze
opendeurdagen wordt ongetwijfeld de
nagelnieuwe personeelswagen die door de
"Vriendenkring" aangekocht werd met de
opbrengst van de kalenderverkoop van vorig
jaar. Met de investering is een bedrag
gemoeid van € 23.100. Er werd gekozen voor
een Renault Master bestelwagen met
dubbele cabine. Deze biedt plaats aan 7
brandweerlieden en heeft achteraan nog
een grote laadruimte over. De brandweerwagen zal vooral ingezet worden als karweiwagen en bij de wespenbestrijding. Bij grote

Herfstconcert Sint-Cecilia Vichte
Een nieuw schooljaar betekent ook voor
de Vichtse fanfare Sint-Cecilia een nieuw
werkjaar. We zijn traditioneel gestart met
een optreden op de wijkfeesten in de Lendedreef. Het wandelconcert op de kermis
wordt dit jaar in een ander kleedje gestoken.
Ook de fanfare wil namelijk zijn steentje bijdragen aan de cultuurmarkt. Op zondag 18
september zullen wij om 16h een concert
geven aan De Stringe.
Maar het hoogtepunt dit jaar wordt
ongetwijfeld weer het Herfstconcert. Op 15
en 16 oktober nodigt de fanfare u allemaal
uit in De Stringe. Vichtes Drumband opent
ook dit jaar weer feestelijk de concertavond.
Tijdens het eerste deel brengt de fanfare u
werken als Pentagram en Arkana, na de
pauze gaat het er allemaal wat losser aan
toe. De fanfare brengt u dan, in ware big
band-stijl, enkele swingende werken. Hiervoor kan Sint-Cecilia een beroep doen op de
vermaarde saxofonist Bjorn Verschoore.
Een kaartje kost _6 in voorverkoop, aan
de deur betaalt u _8. Naar goede gewoonte

interventies kan men er extra manschappen
mee ter plaatse brengen. Ook de meetploeg
maakt er gebruik van om zich bij meetopdrachten naar de plaats van de gifwolk te
begeven.
Ook de andere aanwinsten zullen te
bewonderen zijn tijdens de opendeurdagen.
Zo werd de ladderwagen vervangen door
een tweedehands exemplaar dat vroeger
dienst deed bij de brandweer van Brussel. De
Unimog slangenwagen staat eveneens voor
het eerst ten toon. Ook klein materieel dat
volledig door de eigen manschappen
gemaakt werd zal met trots voorgesteld worden. Zo is er het waterkanon 5.000 liter dat
uniek is in onze regio en kan ingezet worden
bij grote industriebranden. Ook de milieuaanhangwagen
voor
ophaling
van
schadelijke vloeistoffen bij Incidenten met
Gevaarlijke Stoffen (IGS) is van eigen makelij.
Bij de Brandweer van Anzegem zit men niet
stil...
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krijgen de Vichtenaren opnieuw een gratis
gezinskaart voor het concert. In ruil wordt
daarvoor een kleine steun gevraagd.
Tenslotte willen we alle Vichtenaren nu
reeds meegeven dat onze muziekvereniging
volgend 75 jaar bestaat. Er staat dan ook
heel wat te gebeuren tijdens dit jubeljaar.
We lichten hier alvast een tip van de sluier op
: in februari volgt al het 4° mosselfestijn, op
21 april 2006 is er het optreden van Les
Désaxés (4 saxvirtuozen) in samenwerking
met de cultuurraad, op Kermiszondag plannen we een openluchtoptreden in het centrum van Vichte, en in december nodigen we
de Militaire Kapel van de Marine uit.
De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia hoopt
u op een van haar activiteiten te mogen verwelkomen!
www.sintceciliavichte.be
Herfstconcert
Zaterdag 15 oktober om 20 u.
Zondag 16 oktober om 18 u.
In CC De Stringe te Vichte

Toneelgroep Streven
Omdat de zomer ons niet kon geven wat
wij – zonder zot te doen – van een gemiddelde zomer verlangen, nemen wij van Streven Vichte ons voor u
komend
toneelseizoen nog eens extra
te behagen. Met drie
zelfbereide stukken
vol spanning, verrassing en humor en een
cast die haast bosbrandt van verlangen,
zijn we er van overtuigd ook dit seizoen
weer in onze missie te slagen. Even voorstellen wat we voor u in petto hebben.
Beginnen doen we straks met het bijzonder geestige ‘Bal van de Pompiers’, waarvan
u verderop een woordje uitleg vindt. Een fris
hertaalde klassieker vol knotsgekke humor.
In januari trekken we dan weer naar ons
vertrouwde repetitiezaal in café Den Hert
waar we u ‘Het Interview’ brengen. ‘Het
Interview’ gaat – hoe kon het ook anders ? –
over een interview tussen een gevierde actrice en een jonge journalist, waarbij niks is wat
het lijkt. Twee acteurs, een prachtige tekst en
een intiem decor, dat moet mysterieuze en
geniepige vonkjes geven.
Tot slot serveren we u ‘Spoken’ in een
regie van Kristiaan Lagast. Kristiaan liet nog

niet in zijn kaarten kijken, maar dat het een
eigentijdse versie van een groots stuk wordt,
daar zijn we zeker van. Een topper waar we
landelijk willen mee scoren ! Later meer
daarover !
Maar eerst de pompiers dus. Meneer Biedermann is een succesvol fabrikant van haarlotions in een stad die wordt geteisterd door
brandstichtingen. Die brandstichtingen verlopen steeds volgens hetzelfde procédé : een
leurder belt aan bij een ietwat naïeve burger
en vraagt voor tijdelijk onderdak. Kort daarop gaat het huis in vlammen op.
Biedermann, die rigoureuze straffen
bepleit voor de brandstichters, krijgt plots
bezoek van de fors gebouwde dakloze worstelaar Smitz, die zichzelf zo ontwapenend
naar binnen werkt dat ook deze brave burger geen nee kan zeggen. Zo ontstaat een
solide basis voor een door angst gestuurde
tolerantie die uiteindelijk tot Biedermanns
ondergang zal leiden.
Tekst : Max Frisch
Bewerking : Filip Vanluchene
Regie : Peter Deslee
vrijdag 11 november om 20 u.
zaterdag 12 november om 20 u.
vrijdag 18 november om 20 u.
zaterdag 19 november om 20 u.
CC De Stringe - Ommersheimplein Vichte
Seizoenkaart : € 15
Losse kaart : € 7

nodigt u uit
Bassegembos: geleide paddestoelenwandeling
Zo 2 okt. 2005 ‘t Fonteintje Tiegem 14u30.
Afspraak : nieuwe kerk te Vichte om 14u15
Graag nodigen wij jullie uit op de paddestoelenwandeling in Bassegembos. Onder
de deskundige leiding van mevrouw Kristina
Hanssens gaan we het bos verkennen op
zoek naar de paddestoelen. Niet alleen zijn
er in het bos heel wat paddestoelen te vinden, de gids is een echte specialiste !
Iedereen van harte welkom, deelname gratis.
De wandeling start om 14u30 aan de
parking van °’t Fonteintje te Tiegemberg, we
spreken af aan de parking van de nieuwe
kerk om 14.15 u..
Bezoek het Davidsfonds tijdens het kermisweekend - cultuurmarkt op zaterdagnamiddag 17 september en zondag 18 september is er een infostand van Davidsfonds AKTIV
in CC De Stringe, op zondagnamiddag is de
boekenstand in de Oude Kerk van 14u30 tot
19u, er is ook een mini-zoektochtje tussen de
Oude Kerk en CC De Stringe voorzien.

DF Vichte nodigt u uit
Do 15.9 :
Za 17.9 :
Zo 18.9 :

leeskring
cultuurmarkt CC De Stringe
cultuurmarkt CC De Stringe en
voorstelling boekenpakket in de
Oude Kerk
Zo 2.10 : geleide paddestoelenwandeling
in Bassegembos
Nov. :
Junior journalistenwedstrijd
Zo 20.11 : Europalia Rusland, Paleis van
Schone Kunsten
Ma 28.11 : leeskring
Di 31.1 :
leeskring

Bibliotheeknieuws
donderdag 15 september, 20 u. – Culinaire leeskring
babbelen over Rode rozen en Totrtilla’s (Isabel Allende)-Het hemels gerecht (Renate Dorrestein)
knabbelen in restaurant "De Knok" (Anzegem) - iedereen welkom, € 5,00 (vooraf inschrijven)
zaterdag 8 oktober, 18 u. – Prijsuitreiking 4e Poëziewedstrijd adolescenten
teksten nog welkom tot en met 15 september.
Poëziehappening CC de Stringe - iedereen welkom, gratis
BIBLIOTHEEKWEEK 2005
West-Vlaamse bibliotheekwedstrijd – 1-23 oktober
gratis deelname, leuke prijzen
zaterdag 15 oktober – Verwendag
Kinderen houden de bib open ! Voor wie al lang niet over
de vloer is geweest kom vrijblijvend langs !

Tennisclub Vichte
Lessen mini-, midi- en maxitennis
oktober, november en december 2005
Beste sportievelingen,
Hierbij kan je informatie vinden i.v.m. de
lessen die zullen georganiseerd worden
vanaf oktober 2005 in de sporthal te Vichte.
Nieuw is dat er vanaf oktober eveneens
lessen mini-, midi- en maxitennis zullen
doorgaan op woensdagnamiddag voor
jeugd van 5 tot 12 jaar. De vloer van de
sporthal zal tevens vernieuwd en meer
aangepast zijn naar maxitennis.
Zoals gewoonlijk wordt er opnieuw mini, midi- en maxitennis aangeboden voor verschillende leeftijden en niveaus.
Minitennis is vooral voor de allerkleinsten
van de derde kleuterklas tot eventueel het
vierde leerjaar. Tijdens de minitennislessen
krijgen de kinderen, naast de nodige coördinatie en spelvormen, eveneens basistechnieken aangeboden op een klein veld met
aangepaste balletjes en rackets. Dit alles
wordt op een speelse manier aangeleerd. Na
enkele lessen kunnen de kinderen al minitenniswedstrijdjes spelen. De vaardige kinderen
kunnen zelfs meespelen in officiële minitennistornooien ingericht door de Vlaamse Tennisvereniging.
Miditennis is vooral voor kinderen uit het
tweede tot vierde leerjaar met enige tenniservaring. Op een iets groter veld worden de
basistechnieken verder vervolmaakt.
Maxitennis start vanaf het vijfde leerjaar.
De kinderen vervolmaken zich verder in het
tennisspel op een normaal tennisterrein. We
hebben verschillende niveau’s van initiatie
tot zelfs competitietennis.
Alle materiaal zoals aangepaste tennisballen
en
tennisrackets
wordt
ter
beschikking gesteld door de club. Tijdens het
jaar zijn er naast tennislessen eveneens nevenactiviteiten zoals spelletjesnamiddag,
vriendjesnamiddag, jeugdcompetitie, interclub… die door ons actief jeugdbestuur
ingericht worden.
Aarzel niet van de jeugdcoördinator
Alain Demurie te contacteren indien er
verder vragen zijn.
Meer nieuws kan je tevens op onze website www.tcvichte.be vinden. Gelieve tijdig in
te schrijven want sommige lesgroepen zijn

Niet te missen : zaterdag 15 oktober, 20u – Letterkoorts
De dertien bibliotheken van Zuid-West-Vlaanderen organiseren
Jos Borré (literair criticus bij De Morgen) en Fien Sabbe (presentatrice en journaliste) interviewen auteurs
Dimitri Verhulst, Bart Moeyaert, Willy Spillebeen en Peter Verhelst.
Singer-songwriter Hannelore Bedert uit Deerlijk staat in voor het muzikale intermezzi en
Walter Baele verzorgt een ludieke uitleiding als standwerker van dienst.
CC de Schakel Waregem - € 7,00 op vertoon van een geldige bibliotheekpas, € 10,00 - kaarten via bib
zondag 6 november,10u30 – Op aperitief met… Jef Geeraerts
bibliotheek locatie Anzegem - iedereen welkom, gratis

Vichtes Sinterklaas - dorps- feest
Was u er ook bij ? Misschien was u verleden jaar ook één van de honderden aanwezigen op het Vichtes Sinterklaasfeest ? Regen en wind
konden de 800 kinderen en ouders niet tegenhouden om de Sint te verwelkomen aan het station van Vichte.
Samen met de circusartiesten, de dierentemmers, de circusdirecteur werd
de Sint enthousiast ontvangen en in stoet naar de Stringe gebracht.
Hebt u dan ook die prachtige circustent gezien in de Stringe of ook
meegenoten met het optreden van het komisch duo ? Hebt u ook die lekkere
chocolademelk en klaaskoeken geproefd ?
Ook dit jaar willen we de Sint op zondag 27 november 2005 op een gepaste wijze ontvangen.
Maar, er is daar onnoemelijk veel werk aan. Voorbereiding van parcours, uitstippelen van
aktiviteiten, verkoop van drank, klaarzetten zaal...
Willen we dit initiatief ook de komende jaren verder laten doorgaan dan zoeken we dringend medewerkers. U hoeft helemaal niet in een vereniging te zitten om mee te helpen.
Misschien zijn uw kinderen nu al groot en wilt u dat andere bengels ook de kans krijgen om
zo'n mooi sinterklaas feest mee te maken.Misschien bent u oud-leid(st)er of medewerker van
een jeugd- of andere vereniging en wenst u een handje toe te steken. Ook enkel de dag zelf
meewerken is welkom.
Ben je geïnteresseerd dan kan je contact opnemen met Henk Vanwymelbeke
0475/640466 ; Lieve Cosaert 056/772427 of Dirk Gabriël 056/773339.

Badmintonclub Prutske
Het weer is weer zover dat buitensporten
plaats moeten maken voor hun binnenbroertjes. M.a.w. de sporthal zal tijdens het
komende seizoen weer druk besproken en
bespeeld worden. Zo kunnen liefhebbers
iedere donderdagavond een pluimpje slaan
in onze Vichtese sporthal "Beekdaele" aan
het Ommersheimplein. Ben jij ook op zoek
naar wat meer beweging tijdens de winterperiode en badminton spreekt je wel aan,
laat dan zeker niet na contact op te nemen
met deze Vichtse sportcub. We spelen iedere
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De

eerste maal mag je het eens gratis proberen,
zo kan je even kennismaken met het spel en
de club. Niet-leden betalen 2 euro per avond,
leden 18 euro per jaar plus 1 euro per avond..
Je krijgt dan wel een doos shuttles en je
wordt verzekerd. We starten al vanaf de
eerste donderdag van september. Dit jaar zal
de sporthal echter gesloten zijn de 2 laatste
weken van deze maand wegens het aanleggen van een nieuwe punt-elastische vloer.
Iedereen is welkom. Het gaat er vrij
gemoedelijk aan toe. Is je interesse gewekt,
kom dan even langs of neem contact op
(0496 231 453 : Dominique Demurie)
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Verbeter
uw conditie
Aangepaste looptrainingen vanaf zondag 25
september in het Beukenhof te Vichte
Een initiatief van de BEUKENHOFJOGGERS
Voor beginners
Rustig lopen afgewisseld met rustig wandelen.
In groep, met deskundig advies en begeleiding.
JE LOOPT MET SUCCES TEGEN KERSTMIS DE
CORRIDA- 5 KM - IN DEERLIJK !
AFSPRAAK : Trainingen telkens mogelijk op
zondag om 10 u., op dinsdag om 19 u. en op
donderdag om 18 u. in het Beukenhof
Geheel vrijblijvend en gratis.Contactpersonen : P. Clarisse 056/77 84 31 --- R. Martens
056/77 26 55.
Zo 4.2 :
Za 18.2 :

nieuwjaarswandeling in Schorisse
preselectie
Groot-Nederlands
Dictee
Di 21.3 :
Nacht van de Geschiedenis - Het
Romeinse leger in levende lijve
Wo 19.4 : leeskring
April :
bedrijfsbezoek bronsgieterij Art
Casting Leupegem
Za 20.5 : daguitstap naar de vallei van de
Somme
Juni-okt. : DF zoektocht ‘Zenne en Zoniën’
Do 6.7 :
leeskring
Zo 9.7 :
11 juli-viering - DF Aktiv

snel volzet.
Vriendelijke groeten, Het jeugdbestuur
Lessen mini-, midi- en maxitennis jeugdwerking TC Vichte
oktober, november en december 2005
Lessen voor kinderen van 5 tot 12 jaar
(derde kleuter en lagere school) :
Minitennis :
di 17.00-18.00
wo 13.00-14.00
za 14.00-15.00
Miditennis :
di 18.00-19.00
19.0020.00
wo 14.00-15.00
za 15.00-16.00
Maxitennis initiatie :
wo 15.00-16.00
do 17.00-18.00
za 16.00-17.00
Maxitennis halfgevorderd : do 18.00-19.00
za 17.00-18.00r
Lessen voor jeugd van 12 tot 18 jaar :
Lessen telkens op zaterdag :
09.00 tot 10.00 uur : maxitennis initiatie
10.00 tot 11.00 uur : maxitennis halfgevorderd
11.00 tot 12.00 uur : maxitennis gevorderd
12.00 tot 13.00 uur : maxitennis gevorderd
13.00 tot 14.00 uur : maxitennis gevorderd
De lessen starten op zaterdag 1, dinsdag
4, woensdag 5 en donderdag 6 oktober. De
lessen lopen tot aan de kerstvakantie (10
lesuren per groep). Nadien kan er opnieuw
ingeschreven worden voor lessen tot aan de
paasvakantie.
Inschrijvingsgeld ?
Voor leden van TC Vichte : minitennis 40
euro, miditennis 50 euro en maxitennis 75
euro (1x per week training).
Voor niet-leden : minitennis 45 euro,
miditennis 55 euro en maxitennis 80 euro (1x
per week training).
Wie wenst kan ook 2x per week trainen.
Op zaterdagvoormiddag zullen er
opnieuw trainingen in Happy Waregem
georganiseerd worden voor competitiespelers van TC Vichte van 12 tot 18 jaar. Wie
interesse heeft voor deze trainingen dient
contact op te nemen met Alain Demurie.
Inschrijvingen ? Gelieve vooraf in te schrijven bij de jeugdcoördinator Alain Demurie.
Delfien Vanhautestraat 62, 8570 Vichte. Tel
056/77.66.96 GSM 0478/288.185 E-mail
alain.demurie@skynet.be

17 – 18 september
Cultuurmarkt ‘De Stringe’
We zijn er aanwezig met
een stand en houden er een :
– creahoek met diverse demonstraties en
activiteiten
– boetseren met kinderen : zaterdag en
zondag van 16-17 uur (kinderen 1e en 2e
leerjaar)
– aperitief aanbod "KAV-eetje"
– info en programmavoorstel
vrijdag 30 sept. - Startavond
We laten je kennismaken met "Blondie".
Blondie is een "BV" geworden en laat
zich bewonderen door haar fans en vertelt
een aaneenschakeling van grappen uit haar
dagelijks leven. Daarbij komt af en toe een
goocheltrucje en een vleugje poëzie. Vanaf
19 uur ben je welkom in zaal ‘De Kring’
Oudenaardestraat, Vichte. Er is drankje en
een hapje voorzien.
Prijs ? 5 Euro. Inschrijven kan tot 21 sep-

tember bij Karien Demeyer, Cardijnstraat 1,
bus 10, Vichte. tel. 056/77.55.37 - email :
kariendemeyer@hotmail.com.
6-13-20-27 okt. - 3 nov. 2005 - do-avond
Fitmix
Fitmix is een niet te missen activiteit als je
graag op een plezierige wijze gezond wil
bewegen. Wanneer : donderdag avond
telkens om 19u (tot ca. 20uur) 6 – 13 – 20 –
27 oktober en 3 november 2005. Zorg voor
sportieve kledij. Prijs : 10 € voor de 5 lessen.
(drankje inbegrepen) Inschrijven voor 30 september bij : Christine Cosaert, Overakker 33,
Vichte – tel. 056/77.54.66
30 oktober – zondagvoormiddag
Halloweenparty (kinderen)
29 november – dinsdagnamiddag en avond
Chef in eigen keuken
9 december – vrijdagavond
Sieraden met kralen
18 december – zondagnamiddag
Kerstfeest

Activiteiten
Gezinsbond
17-18 sept.

27 sept.

Cultuurmarkt
met op zaterdag
een
workshop
"actueel
dansen" (14u -16u) en op
zondag om 14u30 een toonmoment van de aangeleerde
dansen op het podium in de
toneelzaal
Tienerjaren - Brug der zuchten
: een boeiende voordracht
over de opvoeding van onze
tieners door Jeff Carette in de
refter van de GLS om 20 u –
2 € inkom

14-15-16 okt. JEUGDBOEKENBEURS in de
Oude Kerk te Vichte
PROGRAMMA :
• vrijdag:
lezing Gerda Dendooven en
avondfilm voor tieners.

• zaterdag : open van 14 tot 18 u. (met
verteltentjes voor kleuters en
1ste - 2de l en Tine Mortier die
voorleest uit Zoeperman)
• zondag. : open van 10 tot 12 u.
Tijdens boekenbeurs is er weer een wedstrijd voor de kinderen !
22 okt.

UiT-BlazEN AAN ZEE - GEZINSHAPPENING
Slotmanifestatie
met
de
Gezinsbond
van 10u tot 17u
Extra treinen voor leden
Gezinsbond !
Info :
02
507
89
11
www.gezinsbond.be
Bietentocht
Start van de 5- delige lessenreeks : dansen voor jongeren
(vanaf 12 j.)
Sinterklaasfeest : aankomst
van de Sint in Vichte

29 okt.
9 nov.

27 nov.

Gelieve teksten en illustraties voor volgende uitgave (Nieuwjaar) te bezorgen vóór zondag 11 december 2005
bij Tom Verhaeghe, Ter Beke 6 - 8570 Vichte (tom@vichte.be) of bij Dominique Demurie via e-mail: dominique@vichte.be

DE JAGER

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
alle reizen + 33 jaar ervaring
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 !

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

e-mail : dereisverteller@skynet.be

Bierhalle DECONINCK
bvba

Bouwcoördinatie - Realisatie

Bosstraat
8570 Vichte
Tel. (056) 77 98 95

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

Holstraat 61 F4 - 8790 Waregem
tel. 056/612131 - fax 056/612132
www.3dbouwteam.be
info@3dbouwteam.be

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

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

Jagershoek 2 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 83 87 - Fax 056/77 24 01
De speciaalzaak voor
bedgarnituren
matrassen - lattenbodems
waterbedden
alle maat- en borduurwerk
dames T-shirts

‘t Beddeke
RUDY VAN MEENEN - RITA MIGNEAU
Krekelheedstraat 14 - 8570 Vichte
Tel. 056/77 61 31
e-mail : info@tbeddeke.be • www.tbedekke.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@telenet.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

LINGUITEX

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

